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įstatymų principo."

”Suvenytų Valstijų val
New Yorke areštuotas
džiai
mažiausio reika
” jis
"rūpintis apie
Sovietų Respublikos
Bolševikų atstovas Martens. deportavimą. Jie patįs
lo,

nėra
sako,

True translaJon filed with the post
master at Boston, Mass. on November
19, 1919, as required by the Act of
October 6, 191^,

TYRINĖS AMERIKOS I
JUDENIČAS REZIGNA
SANTIMUS SU RUSUA.
VO.
Laisvųjų^ tautų lygos ko
Jis padaręs tai dėl to, kad
piliečių Estonija nenuginkluotų mitetas N<w Yorke pakvie
trotė Willianfą A. White, pro
jo armijos.

Metai XIV.
True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on November
19, 1919, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

Bolševikai paėmė Kolčako
sostinę Omską.

šta išvažiuoti. Todėl aš duo
”
V
Helsingforsas. — Vėliau fesorių. J. A. Jiayną ir J. H.
DENIKINO UŽPAKALYJ
PRAšO LEISTI RUSAMS high Masnine Co., Adrian du patarimą, kad Suvienytų
Scattergootfą parašyti isto DIDELI SOCIALISTŲ
sios
žinios
sako,
kad
JudeKnitting Co., Iintemational Valstijų valdžia galėtų daug ničas greitai traukiasi iš riją Amerikos valdžios san- LAIMĖJIMAI BELGIJOJ. TAIPGI ĮVYKO REVO
VAŽIUOTI SOVIETŲ
LIUCIJA.Harvester Co, Aluminum lengviau nuo nepageidauja Jambu rgo linkui Narvos. tikių su įvairiomis Rusijos
RUSIJON. '
Šiomis
dienomis
Belgijoj
Goods Mnfg. Co., Boston mų ’Rusijos piliečų pasiluovyriausybėmis nuo pat caro
Ketina apmokėti jiems ke Tread Co, Glover Machine suoti, jeigu visiems Rusijos Tillos jo kariumenės dalįs puolimo. <pKadangi dėl pro buvo rinkimai į perliamentą. 70,000 sukilėlių paėmė Juo
dųjų Jūrių pakraštį.
lionę namo. Sako, kad jį re Works ir American Car and piliečiams, kurių gyvenimas jau pasekusios estų liniją pagandos ir kontrapropa- Kiek iki šiol sužinota, sociamia plieno, aliejaus ir mėsos Foundry Export Co. Tai tik Suvienytose Valstijose pa Estonijcs valdžia paskelbė, gandos visuomenės opinijoj lstai šituose rinkimuose tu Londonas. — Gautos čia
kad Judeničo armiją ji nu
trustai.
kelios paimtos
akyplotu. sidarė nebepakenčiamas, bu ginkluosianti.
jaučiamas didelis neaišku rėjo didelių laimėjimų, o iš Maskvos žinios sako, kad
klerikalai ir liberalai skau bolševikai jau paėmė Oms
Senatorius Lussko komi Mes vedame derybas su di tų leistų patiems grįžti na Londonas. — ”Daily Maili” mas, tai bepartyvis dalykų džiai
buvo sumušti. Kleri ką, kur Kolčakas buvo įtai
tetas, kuris tyrinėja New delėmis batų ir čeverykų mo. Aš noriu jus užtikrinti, gavo čia speciali pranešimą ištyrimas ir nušvietimas la kalai neteko
15 vietų parlia- sęs ”visos Rusijos valdžios”
jog
valdžia,
kurią
aš
turiu
bai reikalingas.
Yorke radikalų veikimą, pa firmomis, kaip lygiai su įvai
kad
rusų
i iš Helsingforso,
mente,
o
liberalai
7-nių. Į sostinę. Kolčako spėkos
reikalavo anądien, kad so- riausios rūšies įrankių ir garbę atstovauti, yra pasi i šiaurvakarių armijos vadas White yra "Peoria Gaze- jų vietas žmonės išrinko
so traukiasi į rytus.
’ vietų Rusijos* atstovas L. mašinų išdirbėjais. Iš kutos rengus ir nori apmokėti ke Į Judeničas rezignavęs iš savo tte” redaktorius. Jis buvo cialistus. Tuo budu socia
 • Omske buvo didžiausis su
lionę
iš
Suvienytų
Valstijų
į
Paryžiuje per devynis mėne
Martens tuojaus , priduotų vėl pusės mes gaunam nuourėdo.
Jo
vietą
užėmęs
listai
laimėjo
22
naujas
vie

visą korespondenciją, kuri 'atos užklausimų iš didelių Sovietų Rusiją kiekvienam į vyriausis estų kariumenės sius daike taikos konferenci tas. Iki šiol Belgijos parlia- mišimas. Valdžios įstaigos,
yra perėjusi tarp jo ir Leni eksporto firmų, norinčių im Rusijos piliečiui, kuris nori vadas gen. Laidoner. Sako jos ir prezidentas Wilsonas mente klerikalai sudaryda valdininkų šeimynos ir visi
no valdžios. Martens to rei portuoti iš Rusijos daugybę šią šalį apleisti arba kurio ma, kad šita permaina likos buvo paskyręs jį Amerikos vo didžiumą; dabar jie tos turčiai sujudo bėgti. Veži
mų ir automobilių eilė trau
kalavimo nepaklausė ir 15 odų, kurios tenai guli suk buvimas šioje, šalyje yra ne padaryta ne dėlto, kad Ju atstovu į rusų-sąjungininkų didžiumos neturės.
pageidaujamas
Suvienytų
rautos,
linų,
sėmenų,
šerių,
konferenciją,
kuri
tuomet
kėsi per keiias mylias. Lap
lapkričio valstijos konstabudeničo kampanija nepavyko,
Visuose
dideliuose
mies

Valstijų
valdžiai.
”
liarijos kapralas su šerifais kailių ir daug kitų dalykų,
bet dėlto, kad jo armija pa buvo rengiama ant Prinkipo tuose, kaip ve Briuselyje, kričio 1 Omske buvo sušauk
Toliaus
Martens
nurodo,
kurių
Amerikai
labai
stin

jį areštavo už "paniekini
sitraukus Estonijon nebūtų salos. D-ras Rayn yra ”Ca- Antverpe, Liege, klerikalai tas viešas mitingas ir buvo
kad
Amerikos
piliečiai
So

ga.
”
Riview”
šaukiami liuosnoriai gin
mą jungtinio veikiamojo ko
nuginkluota ir internuota. tholic Charities
(katalikai)
buvo
sumušti,
o
vietų
Rusijoj
yra
vaišinami
redaktorius ir katalikų uni
ti miestą. Mitinge dalyvavo
miteto.” Tečiaus padėjus už Anot Hellerio, daugelis tų
socialistai laimėjo. Antver ir pats Kolčakas. Jisai tvir
draugiškai
net
tuomet,
kuo

firmų
rašinėja
į
Washingtoversiteto
Washingtone
projį kauciją, Martens buvo paną laiškus ir siuntinėja savo met jų prišingumas sovietų
fesorius. Scattergood yra pe socialistai sumušė visas tino, kad priešas miesto nie
Iruosuotas iki tardymo.
valdžiai būna prirodytas
Amerikos Raudonojo Kry- partijas. Tarp kitų socialis kados nepaims.
Ant rytojaus Martens iš atstovus reikalaudamos, kad kuo aiškiausia. Tik retuo
**
žiuas veikėjas ir tarptauti tų, buvo išrinktas ir Cami- Trim dienom praslinkus.
j
leido pranešimą, užreikšda- valdžia atidarytų pirklybą se atsitikimuose, kuomet i
nių klausimų tyrinėtojas. lle Huysmans, tarptautinio Kolčakas išleido antrą atsi
mas, kad jis netik neturįs SU Rusija. Jis parodė laiš amerikiečių prasižengimas
socialistų biuro sekretorius. šaukimą į kareivius, darbi
nieko bendra su radikalų ką, rašytą Lehigh mašinų prieš sovietų valdžią labai Į Unijos viršininkai veda de Daromas jų tyrinėjimas
rybas su darbdaviais.
busiąs visai bešališkas. Jie
ninkus ir ūkininkus, primin
vedama propaganda, bet, kompanijos 5 lapkričio pre didelis, jie buvo traukiami
NUBAUSTI DARBININ damas jiems, kad jis jau pri
zidentui
Wilsonui,
prašant
.
negifsią
nei
bolševikų,
nei
kaip tik priešingai, darąs
KAI GRASINA STREIKU. žadėjęs sušaukti Steigiamą
tieson, sako Martens. Šiaip Nors valdžia išleido ”indidžiausių pastangų, kad jį • permainyt savo politiką gi net karės belaisviai Ar junetioną” prieš angliakasiųį jų priešų, tik bandysią nušTurino miesto (Italijoj) jį Seimą ir padalyti žmo
patraukus Rusijos pusėn linkui Rusijos. Tame laiške changelsko srityje, kur A- streiką ir privertė unijosį viesti Amerikos visuomenei darbininkai
ketina apskelbi
stambiausius šios šalies biz kompanija sakosi gavusi merikos kariumenė buvo įsi viršininkus streiką atšaukti, dalykus taip, kaip jie ištik- ti generalį streiką, jeigu nėms žemę.
nierius ir fabrikantus, kaip nuo Rusijos atstovo $4,500,- veržus be karės paskelbimo, tečiaus angliakasiai darban rujų stovi, ir kokie yra fak fabrikantai nenuims baus Paskui kolčakas mušė te
antai mėsos trustą, Suvieny 000 užsakymą ant 1,000 buvo vaišinami labai rūpes negrįžta ir streikas tęsiasi tai, šios šaJies santikiuose su mės, kokią jie uždėjo vi legramą Į Pragą, prašyda
tų Valstijų Plieno Kompani spausdinamų mašinų, bet tingai ir paliuosuoti be jo toliaus. Ohio valstijoj, kur. įvairiomis Rusijos frakcijo siems darbininkams už ap- mas čeko-slovakų valdžios,
kad tie 50,000 čeko-slovakų
ją, Standard Oil Co. ir ki pakol kelias į Rusiją užda kių išlygų, taip jog ameriko sustreikavo 40,000 mainerių, mis.
vaikščiojimą
7
lapkričio
tas firmas, kurios užsiima rytas, ji negalinti to darbo nų Rusijos nelaisvėje dabar beveik nei vienas žmogus da Jeigu kas norėtų suteikti dvejų metų sukaktuvių nuo kareivių, kurie da randasi
Sibire, stotų jam į pagalbą.
tarptautine pirklybą, nes pradėti; čia jau nukenčia 'visai nesą.
nesugrįžo. Kansas valstijoj tai komisijai kokių žinių, Rusijos revoliucijos.
Bet niekas negelbėjo ir
streilkioja 10,700 angliaka arba pats kokių informacijų
tik jos gali išgelbėti bolševi Amerikos biznis.
Visai kitaip tečiaus Ame
Fabrikantai
buvo
surengę
Bet
Amerikos
valdžia
to
Omskas
puolė.
reikalautų,
tai
turi
kreiptis
kus nuo bado ir galutinos
rika elgiasi su rusais, jis sa sių ir nei viena kasykla ne šiuo adresu: League of Free 4 lapkričio Italijos pergalės Tuo pačiu laiku pietų Ru
nepaiso.
Ji
turbut
numano,
suirutės.
ko. Rusijos piliečiai-įstaty dirba. Vėliausios žinios sa
šventę, bet darbininkai atsi
Jisai priduria, kad dauge kad bolševikai tuos užsaky mų apsaugos čia visai netu ko, kad valstijos valdžia te Nations, 130 W. 42-nd St., sakė tą patriotišką šventę sijoj Denikino užpakalyje
sukilo žmonės ir 70,000 re
lis stambaus biznio firmų mus duoda tik tais išrokavi- ri. ”Į kelias paskutines die nai paėmė kasyklas savo New York City.
švęsti.
Vietoj
to,
jie
metė
uoliai padeda jam rūpintis, mafs, kad jų valdžią grei nas daugybė Rusijos piliečių kontrolėm Washingtono val 54 SOCIALISTAI IŠRINK darbą 7 lapkričio ir šventė voliucionierių armija užėmė
visą Juodųjų Jūrių pakraš
kad šios šalies valdžia pripa čiau pripažintų. Todėl ne New Yorke ir kitose vieto stijoj vos tik 500 darbininkii
TA ITALIJOJ.
Rusijos darbininkų perga tį nuo Jelenžiko iki Sochy.
žiūrint
visų
tų
užsakymų,
žintų sovietų valdžią.
se buvo areštuata ir žiauriai ’ paklausė paliepimo grįžti Italjoj pereitą nedėldienį lę. Fabrikantai tuomet už
Pirklvbos rūkalams ves Martens buvo suimtas ir jei valdininkų rankomis sumuš prie darbo, o apie 5,000 vis •taipgi buvo parliamento at dėjo ant darbininkų baus Tuojaus tenai likos sudary
dar streikuoja. Coloradojt stovų rinkimai. Sulyg vė mę, nutraukdami jiems 25 ta sovietų valdžia. Be to da
ti Martens turi pasamdęs gu nepristatys valdžiai savo ta.”
susirašinėjimų
su
.
Leninu,
sukilėliai paėmė Mariopoli,
angliakasiai buvo sugrįžę liausių žinių, į parliamentą nuošimčius algos.
ekspertą A. A. Hellerį, ir
jis
gali
būt
kaltinamas
už
Berdianską ir Aleksandrovpas jį jis nusiuntė laikraščių taip vadinamą "misdemea- MĖSININKAI UŽGINČIJA darban, bet kasyklų savinin buvo išrinkta 119 ministeską.
Taip sako žinia iš Mas
kai atsisakė priimti unijis- rialistų, 45 socialistai, 32 PABALTIJOS TAUTŲ
reporterius
pasiteirauti
MARTENSO
PASAKOJI

kvos. Denikinas nusiuntęs
smulkmenų. Heller pasakė nor” (nedorą elgimąsi).
tus; unijos vadas Johnson klerikalai (katalikai), 21 na
MĄ.
KONFERENCIJA. , kariumenę prieš sukilėlius.
Beto
da
prokuroras
pasakė,
i
todėl pereitoj pėtnyčioj ap
reporteriams štai ką:
kad Martens gali būt apkal Chieago.— Liudviko Mar- skelbė streiką iš naujo. Tarp cionalistas r 14 respublikos Iki šiol Pabaltijos tautų
”Tarp žmonių, kurie tintas ir už kitą prasižengi
LIETUVIAI UšMUšĖ
užreiškimas, buk Illinojaus angliakasių yra šalininkų.
konfesencija da nieko svar KOLčAKININKUS Iš
mums padeda išgauti iš val mą, nes jis pripažinęs, kad tenso
Rinkimai Italijoj buvo la
stybės departamento pripa savo korespondenciją su Le stambus Chicagos mėsinin platinami lapeliai, kad dar bai triukšmingi. Visur buvo baus nenutarė. Ji buvo pra
PANEMUNĖLIO.
kai
turi
užmezgę
su
juo
poli

dėta
jau
senai,
bet
pradėjus
bininkai
patol
negrįžtų
dar

žinimą sonetų valdžios, yra ninu vedęs per slaptus pa
Iš Kopenhagos telegrama
pašaukta kariumenė, Romoj
stambiausi Chicagos. mėsi siuntinius, ką karės metu tinių ir komercinių ryšių, ban, pakol jie visai nepaims stovėjo net 10,000 šaulių, nes Judeničui užpuolimą ant praneša, kad Dvinsko vaka
Petrogrado, buvo sulaikyta.
kasyklų į savo rankas. Sako tikėtasi
ninkai. Mat, kaip tik šios išleistas įstatymas griežtai čia griežtai užginčijama.
didelių riaušių. Ofensyvui nepavykus, Esto ruose lietuviai sumušė kol”
Aš
kaip
gyvas
nesu
apie
ma, kad tuos lapelius leidžia Daugiausia darbavosi kleri
šalies valdžia leis atnaujinti draudžia. Taigi valdžia žiu
tą
žmogų
girdėjęs,
”
pasakė
nija vėl pradėjo kalbėti apie čakininkus, kurie pulkinin
aidobilistai.
pirklybos ryšius suRusija, ri į Martensą kaip ir į kiek
ko Bermonto vedami buvo
kalai.
Balsuot
išėjo
visi
ku

mes tuojaus užsakysime vieną bolševikų agitatorių. G. F. Swift, vienos didžiau Tuo tarpu Washingtono nigai, zokaninkai ir vienuo taiką su bolševikais. Pedei- jau paėmė Panemunėlio sto
sių mėsos firmų viršininkas. mieste eina derybos tarp katoj subatoj estai pakvietė
daugybę maisto
Rusijai.
liai, ko iki šiol Italijoj da jon jau ir bolševikus. Jie tį ir Sabiškių miestelį. Lie
C.
H.
Swift,
antras
mėsos
syklų savininkų ir angliaka niekas nebuvo matęs. Juo
Mes jau vedėm derybas dėl PRAŠO LEISTI RUSIJOS
trusto
galva,
taipgi
pasakė,
turėjo atvažiuoti 17 lapkri tuviai atsiėmė ą’udvi vietas.
sių
unijos
atstovų.
Anglia

didelių užsakymų džiovinto
PILIEČIUS NAMO.
kad jis nieko nežinąs nei kasiai reikalauja pakelti al dieji dėjo visas pastangas, čio. Konferencijoj dclyvau- Vokiečių markės nupuolė
pieno iš Sheffieldo farmų.
kad pravedus į valdžią kuoIr daugelis firmų, su kurio Liudvikas Martens apsii apie Martensą, nei apie jo gą 60 nuošimčių, įvesti 6 va daugiausia savo kandidatų. ia lenkai, finai ir baltgu- iki tokio laipsnio, kad reikia
džiai. Lietuviai, rodos, atsi mokėti 43 vokiškas markes
landų darbo dieną ir penkių
mis mes vedėme derybas, ma apmokėti kelionę iš Su biurą New Yorke.
sakė.
Galvanausko ministe už 10 franeuziškų frankų.
dienų sąvaitę.
LATVIAI ATSIĖMĖ RYGĄ
daro viską, kad tik atnauji vienytų Valstijų | Rusiją vi
rija
matyt
neri pataikaut
Kasyklų savininkai kol- Sąjungininkų aivynui pa
nus prekybos santikius su sų Rusijos piliečių, kurie ne BOLŠEVIKAI ATĖMĖ Iš
Žinios iš Šveicarijos sako,
Rusija. Jos visos žino, kad nori čia daugiau gyventi, ar DENIKINO ČERNIGOVĄ kas tam priešingi. Jie (jau- dedant, latviai išmušė vokie sąjungininkams.
kad
Austrijos respublika
IR EASTOVĄ.
giausia protestuoja,
kad čius iš Rygos ir varo juos
už savo užsakymus mes ga ba kurie nepageidaujami
tuojaus
sugriusianti ii aus
lime užmokėt, ir mes tuojau3 šios šalies valdžiai. Šitą pa-i Londone gautos bolševikų darbininkai neklauso teismo Mintaujos linkui. Latviams KAIRIASPARNIAI FRAN
trai
CUOS RINKIMUOSE
galėtume prisiųsti į šią šalį siūlymą jis padarė šios ša žinios sako, kad netoli Kije įsakymo baigti streiką. Te teko ir grobio nemaža; tarp
ve • susivienysią su vokie?
SUMUŠTI.
eiais.
$200,000,000 vertės aukso, lies valdžiai laišku, kurį jis vo sovietų kariumenė atė legramos iš visų vietų rodo, kitako jie sakosi paėmę 100
jei tokia suma butų reikalin parašė valstybės sekretoriui mė iš Denikino Eastovą. kad nei viena kasykla nedir kulkasvaidžių ir 11 sunkių Pereitą nedėldienį Fran- Estonija perspėjo Judenicuzijoj buvo renkami nauji čą, kad jeigu suardyta jo ar
ga, kad užtikrinus musų, Lansingui.
_____ e „
Pereitą
sąvaitę jų praneši- ba. Tuo tarpu anglies baisiai kanuolių.
atstovai į parliamentą. Ši mija bėgdama nuo bolševi
kreditą.
j Pasiremdamas laikraščių mas sakė,, kad 80 mylių j stinga ir gali prieiti prie to,
nrKaip tik pirklybos santi- pranešimais, kad šios šalies šiaurę nuo Kijevo jie paė- kad miestuose turės užsida Francija ir Anglija labai tuose rinkimuose daugiau kų pereis Estonijos rubežių,
— šių
*-• - dviejų
J —• • - šalių bus valdžia yra
pasiryš (}e.
Černigovo miestą.
ryti fabrikai dėl anglies sto nusigandusios, kad Suvieny sia už visus likos sumušti tai ji bus internuota.
kiai• -tarp
;
tų Valstijų kongresas ren kairieji socialistai, kurie
kos.
atnaujinti, musų užsakymai portuoti daug rusų į tas Ru<
giasi
atmesti vi^ą taikos su krypsta prie komunizmo. Berlino žinios sako, kad
Bet
jeigu
taip,
tai
kodėl
Berline minios vokiečių
į kelis mėnesius sieks bilio- sijos dalis, kurios randasi
no dolerių ir daugiau. Tarp sovietų priešų
kontrolėje, susirinko ties Suvienytų tie ponai nenori išpildyti an tartį ir tautų lygą. Spauda Rinkimų pasekmės parodo, Rusijos bolševikai derasi su
kitų firmų, su kuriomis mes Martens protestuoja prieš Valstijų ambasada ir pro- gliakasiu reikalavimų? Tuo aiškina, kad Amerika eina kad nuosakieji socialistai 46 Japonija ir siūlo pai plotus
vedame derybas, yra Ame- tai, sakydamas, kad tas reik- testuodamos prieš Ameriką met streixas pasibaigtų į prieš buvusius savo sąjungi vietas parliamente laimėjo, Sibiro, jeigu ji duos jiems
o kairieji 16 vietų neteko, pagalbos.
ninkus.
vieną uieną.
rican bteel Export Co., Le- štų deportuotiems neišven- šaukė ”Salin Wilsonas.
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KELEIVIS

D APŽVALGA D
SAKO, MAISTO LIETU
VOJ NEREIKIA.
Pastaruoju laiku Ameri
koje priviso visokių biznie
riškų "kompanijų,” kurios
varo lietuvių laikraščiuosedidžiausią agitaciją,
kad
žmonės siųstų iš čia maisto
per jas savo giminėms Lie
tuvoje. Savo skelbimuose jos
šaukia, kad Lietuvoj dabar
esąs didžiausis badas. Jos
šaukia taip dėlto, kad žmo
nės daugiau siųstų reikme
nų Lietuvon. Kuo daugiau
siųs, tuo daugiau bus biznio
visokioms "kompanijoms”
ir "bendrovėms.”
A. Rimka, buvęs Ameri
koje sandariečių veikėjas,
šitą biznį tiesiog išjuokia ir
nurodo, kad tos "bendrovės”
Amerikos lietuvius apgaudi
nėja, nes už tuos pinigus
Lietuvoje esą galima nusi
pirkti daug daugiau daiktų.
14 spalių ”Darbe” A. Rimka
rašo:

▼

T

vieno egz. 25 kp. Taigi darbi
ninkas jokiu budu negali skai
tyti laikraštj. nes negali ište 
sėti ant prenumeratos. Knygos
taip-pat už pinigus nenuperka
I
•
i
mos, ir dar suvis nėra jų. To
Žmonės,
"kurie
garsiai
galim nežengti? Žengkim,
dėl paskelbk šį laikraščiuose—
plepa
apie
revoliuciją,
ir
tuo
‘
draugai!
ir siųskite i Lietuvą laikraš
Kaunas, Spalių 15, 1919. pačiu laiku deda visas savo* Ir žengė!... Žengė tiesiog
čius, knygas ir kitą literatūrą
.—x------kad išarcižius'j kraujo maudynę!
; pastangas,
savo gentims ir pažįsta Draugai!
Po tiek metų tylos ir vėla kiekvieną revoliucinę orgaDemonstracija sumušta,
miems-”

Atviras Laiškas1
“Keleivio” Redak
cijai.

Ne Revoliucija, bet Provokacija

”... prieš karą vyriškų rūbų
vidutinė eilė Amerikoj kaina
vo apie 25—35 dol. Dabar to
kie pat rūbai kainuoja 40—45
dol. arba, paskaičius markė
[ turiu progos prabilti. Daug I nizaciją," kaip sako La Monmis, 700—900 mk. Bet už tiek
Apie
santikius
žmonių
su
kas reikėtų pasakyti, pra- te, ----------------—
pinigų ir čia galima neblogiau
yra ne revoliucionieriai,
kunigais
Tuinyla
rašo
taip:
nešti, nes spėju, kad Ameri bet arba anrchistai, arba tie
apsirengti. Teisybė, perkant
'Brolau,
pas
mus
dabar
jau
kos
lietuviai darbininkai ne siog provokatoriai. Žmonės,
uzaminėmis kainomis gali nuo
kita
gadynė.
Penki
šeši
metai
turi
tikro supratimo, kas kurie atmeta politinį veiki
20% ligi 35% pigiau kainuoti.
Bet. pridėjus pervežimą ir mui atgal — kunigai keikė socia dabar dedasi Lietuvoje, oamą, eina prie iškrikimo į
tus, tie nuošimčiai ne tik vėl listus — dabar jau gyvena jų juo labiau stoka darbininkų mažus riaušininkų būrelius,
prisidės, bet dar ir pasidaugins valdžioj. Musų klebonas Sla judėjimo tikro nušvietimo. kuriuos lemta vesti naujam
(yra patirta, kad ilgi koks dai vėnas. kuris nei vieno pamoks Bet, deja, tam tikros gyve Gaponui į naujas
kraujo
ktas iš Liepojos pasiekia Kau lo nepraleisdavo nekeikės ’cici- nimo sąlygos šiuomi laiku maudynes.
no krautuvę, tai jo kaina paky likų,’ dabar nei mur-mur. Pas neleidžia tinkamai apibudin
Niekas negalėtų teisiumumis per prakalbas duok ku ti to, kas dabar pas mus da
la 40%).”
nigui per kelnes "kaip nori, tik rosi. Kaiės reikalaujamos giau apibudinti komunistų
Taip-pat esą su anglimis religijos neužgauk, tai tik tru aplinkybės tramdo nuosek taktikos ir darbų, kaip šie
ir mašinomis. Girdi:
putį kaip kas pasirauko ir nie lų visuomenės
judėjimą. La Monte’o žodžiai. O bet
”... už 80 savo
'lietuvišku
ko.”
Dėl tų aplinkybių, sunku gi jis taip rašė ne apie koauksinų’ Vokiečiuose mes gali
Nepamiršta jisai praneš duoti teisingą Lietuvos vai munistus, bet apie anrchisme gauti 1 toną anglių. Ang
tus ir provokatorius. Ir jei
lijoj už toną anglių mokama ti ir apie tai, - kokia dabar zdą. Bet vis dėlto pasiry gu tie žodžiai šiandien taip
žau, kaip ir anais metais,
70 šilingų, bet kadangi vienas Lietuvos vėliava:
nuolatos teikti Jums žinių tinka mūsiškiems komunis
"Lietuvos
vėliavos
štai
ko

šilingas dabar kainuoja 5 mar
tams, tai tik dėlto, kad tarp
kės, tai išeina jau 350 markių. kios yra: valstybinė — raudo iš Lietuvos padangės. Rasi, jų ir anų darbų nėra jokio
Mašina, kurią vokiečiai atiduo na, su žirgvaikiu, o tautos vė nuolatiniu bendradarbiavi skirtumo.
da už 8.000 mk.. Amerikoj kai liava yra tokios sudėties: vir mu ir atsieksiu savo pasiry
Anarchistai
visuomet
nuoja šiandien apie 1,800 dol. šutinė geltona (arba auksinė), žimą —atvaizdinti Lietuvos
stovį,
o
podraug
ir
darbinin

vidurinė
žalia,
o
apatinė
rau

"garsiai
plepa
apie
revoliu
' arba — 30,000 markių I”
dona. Tokios tai vėliavos ple kų padėti, jų troškimus ir ciją.” Tą patį daro ir komu
Taigi pasirodo, kad siųsti vėsuoja ant Lietuvos valsty siekius.
nistai.
Pasiklausykit jų
iš Amerikos i Lietuvą nieko bės įstaigų Lietuvoje ir pas
I^enkų dvarininkų kariu "kalbėtojų" ir jus persitikneužsimoka. Maisto Lietu visus žinančius savo prieder menė iš vienos pusės, o vo rinsit, kad tai tiesa. Bet tą
vos žmonės turi, o kitų daik mę piliečius.”
kiečių ir rusų reakcininkų patį daro ir provokatoriai.

met rytoj jau baigiasi tos
valdžios terminas ir naują
bus galima išrinkti be jokios
revoliucijos ir. kraujo pralie
jimo! Apskritas amerikonas
taip ir protauja: jeigu Mister Smith yra netikęs guber
natorius, tai ateinančiais
rinkimais męs išrinksime
Mister Browną.
Taigi apie revoliuciją čia
nėra kas ir svajoti. Tą jums
pasakys kiekvienas Ameri- .
kos socialistas, tą jums pasa
kys visa Amerikos Darbo Fe
deracija, tą jums pasakys vi
sos keturios geležinkeliečių
brolijos ir net muinerių uni
jos, nežiūrint, kad jos dabar
streikuoja. O juk šitos or
ganizacijos apima beveik
visą organizuotą Amerikos
proletariatą. Ir jeigu jos
priešingos "vertimui val
džios,” tai kas-gi tuomet ga
li tą "involiuciją” čionai pa
daryti? Gal komunistai,
kuriuos ant pirštų galima
suskaityti?
»

moterįs ir vaikai sumindžio
ti arkliais, vėliavos sudras
kytos, keii lavonai, keliasdešimts suskaldytų galvų, keli
desėtkai vyru ir moterų su
kimšta kalėjiman, o paskui
bylos, advokatų samdymas,
sunkios bausmės, nusimini
mas ir baisus dvasios nupuo
limas — tai vaisius tos pra
gaištingos agitacijos, tų
kurstymų "kelti revoliuci
ją!” Tai ne revoliucija, bet
tiesiog provokacija!
Kitas panašus atsitikimas
buvo anądien Brooklyne.
Komunistų organo "Novyj
Mir” pakurstyti, karštagal
viai rusai surinko kelis tūk
stančius sau pritarėjų ir 8
spalių įtaisė ant Fifth ave.
demonstraciją, taip pat be'
jokio leidimo. Kad daugiau
valdžią paerzinnus, jie da
”... iš Amerikos lietuvių lai
pasidarė visokių parašų ant Reikia atsiminti, kad re
kraščių sužinojau, kad tam
plakatų ir nešėsi juos iškėlę voliucijai pravesti neužten
tikrų prekybos įstaigų dabar
augštvn. Tie parašai skam ka da ir gyventojų didžiu
vedama didžiausia agitacija,
bėjo maž-daug taip: ”Jųs mos, kol valdžios pusėje sto
kad tik kuodaugiau visokių
kraujuoti Rusijos šunes!" vi kariumenė. Tai ką jau
daiktų į Lietuvą išsiųsti, Tos tų gali nusipirkti daug pi
•Juk didžiausis provokato ”Deportuokit mus visus į kalbėti apie komunistus, ku
saujos
iš
kitos,
vis
dar
laiko
Tuinvla
pataria
jauniems
(pav. giau ant vietos, negu Ameri
prekybos
bendrovės
Rusiją, kur yra tik rių yra tik lašas juroje ir ku
vyrams važiuoti Lietuvon Lietuvos plotus savo naguo rius Azevas buvo karščiau- Sovietų
"Lithuanian American Tra- koje męs turime už juos mo
ra
laisvė!
” ”Mums nereikia rie prie to da visi ateiviai?
sis "revoliucionierius." Jo
se
ir
be
ginklo
pajiegos
var

'paviešėt
pas
gentis,
”
o
kar

vieną dieną policija juos
ding Co.”) samdo laivus, duo kėti.
iu ir "pavaryti agitaciją gu jie apleis ir taip jau krau sumanymu buvo rengiami jūsų demokratijos. Laikyki Įvisus
gali sudėti ant laivo ir
da laikraščiams brangiai mo
tės
jus
ją
sau!"
Ir
taip-to

ju nulaistytus Lietuvos dir net suokalbiai ant caro val
.arp
jaunimo.
”
KĄ
RAŠO
TUINYLA
Iš
deportuoti.
Taigi, plepėdami
kamus skelbimus ir surinku
dininkų galvų. Bet tai bu liaus.
vonus.
Jis
pats
dabar
dirba
NauLIETUVOS.
sios iš žmonių po 10, 20, ir 200
Kokios gi pasekmės buvo apie revoliuciją ir kurstyda
įavalakiuose
kooperacijos
Rusijos darbininkų raudo vo ne revoliucija, o provo tos demonstracijos? Tokios mi darbininkus prie sukili
dol. apsiima pristatyti į Lietu
Amerikos lietuviams so krautuvėj už vedėją.
noji armija Lietuvą jau ap- kacija.
vą įvairių 'kombinacijų’ mais cialistams M. Tuinyla yra
pat, kaip ir Bostone. Tam mų, jie tiktai stumia darbi
eido. Visi Rusijos gyveni Amerikoje šiandien daro sus rusai darbininkai, kurie ninkus Į tokias skerdynes,
to produktų savo 'giminiems.’ gerai žinomas. Iki karės ji
New
Prisižiūrėjus toms ’kombinaci- sai gyveno Montelloje, neto LIETUVOS VALDŽIA NE mo politikos nutikimai žy si tas pats. Laike Lavvren- buvo komunistų agitatorių kaip buvo Bostone,
cc
’
o
audėjų
streiko,
lietuvis
miai
veikė
ir
i
Lietuvos
par

TURI
ŽMONIŲ
PASITI

joms’, matyt, kad musų ameri li Bostono, ir prigulėjo prie
"kelti revoliuciją," li Yorke ir kitur. Tai ne revo
tijas.
Lietuvos socialde D. irgi "karštai plepėjo apie išvesti
KĖJIMO.
kiečiai pasirengė Lietuvą už LSS. 17-tos kuopos. Čia jis
kos sumušti, arkliais sumin liucija, bet provokacija.
revoliuciją."
Jis
ragino
mokratų
partija
visai
pak

pilti ne tik pipirais, adatomis, buvo žinomas kaipo didžiau"Keleivio" skaitytojai jau
džioti ir išvaikyti. Apie 100 Bet paprastos dižiumos
arbata, kava, ryžiais, muilu, sis priešas inteligentų ii žino, kad šiomis dienomis riko, jei neskaityti tos men streikierius tiesiog prie at jų buvo sužeista. Kraujas užtenka, kad pakeistus val
policijos ir aršaros — tai pasekmė tos
siūlais, džiovintu pienu, cuk privatinių socialistų laikraš Lietuvoj susidarė nauja mi kos inteligentų kuopos, ku viro sukilimo ir
džią ir šalies tvarką balsavi
Ir laimė piktadaringos
rum, ryžiais, bet ir aptepti čių. Jis buvo pirmutinis r nisterija,
kurios sąstatas ri vis dar senų tradicijų lai nuginklavimo.
agitacijos.
mo
keliu, šitas kelias yra
kosi.
Kiek pasekmingiau streikierių, kad jie jo nepak Tai buvo ne revoliucija, bet
’šmulte.’ apkrauti lašiniais ir tų, kurie vėliaus pasivadino yra toks:
daug lengvesnis ir trumpes
1. E. Galvanauskas, mi- grupuojasi smulkioji buržu lausė, nes tai buvo tikra pro provokacija.
apiberti ’šebelbonais’ ir net "bolševikais,"
o dabar —
nis.
Todėl socialistai ir sa
miežinėmis kruopomis’ Ko-ko, "komunistais.” Jis buvo tiek uisterių pirmininkas, finan azija apie, taip vadinamą, vokacija. Vėliaus: paaiškė
Dabar
laikraščiai
prane

ko, kad darbininkai privalo
liaudininkų de jo, kad tas D. yra Bostono
bet jau miežinių kruopų Lietu karštas, kad ir "Laisvė" ji sų ir prekybos ir promonės socialistų
ša,
kad
prie
panašių
riaušių
dalyvauti
politikoje ir stenmokratų partiją. Naudo detektyvų biuro agentas.
voj tikrai niekam netrūksta, kritikavo.
Pasku ninisteris.
komunistai
kursto
žmones
gties
balsavimo
keliu pra
2. A. Voldemaras, užsienio damiesi karės aplinkybėmis, Jeigu streikieriai butų to ir Gary miestelyje, Indianos vesti kuodaugiausia savo
ir jų Lietuvoj reikia tiek pat, M. Tuinyla prasišalino, ii
pašėlusiai darbuojasi krik "revoliucionieriaus” paklau
kiek sėmenų aliejaus.
kur jis iki šiol buvo, niekas •eikalų ministeris.
valstijoj, kur streikuoja plie klesos atstovų Į valdžią.
3. Dr. E. Draugelis, vidaus ščionis demokratai, ir nebe sę, butų įvykęs kraujo pra no darbininkai. Dabar tenai
"Įdomu, kad minėtoji preky nežinojo. Tik šiomis dieno
pasisekimo! Dabar jų die liejimas, daug nekaltų žmo
Komunistai tuojaus šau
bos bendrovė savo laikraščių mis jo brolis Bostone, J. P ,-eikalų ministeris.
apskelbtas karės stovis ir kia:
nių
butų
iššaudyta,
daug
nos.
Pramonininkai
inteli

”Tai socialburžujų poli
skelbimuose remiasi 'Lietuvos Tuinyla, gavo nuo jo iaiškr
4. -J. Tūbelis, švietimo mimiestas pilnas kariumenės. tika! Jeigu męs lauksime,
sužeista,
kiti
butų
areštuoti
gentai,
kurių
rankose
dabar
valdžios atstovo’ kun. J. Lau iš Lietuvos. Tarp kitako jis įisteris ir žemės ūkio ir val
Vietoj perspėti darbininkus,
stybės turtų ministerijos valdžia, telkiasi į "Pažan- ir streikas butų užgniauž kad jie ramiai užsilaikytų, pakol darbininkai išbalsuos
kaičio (jis dabar Amerikoje) rašo:
gos” gurpę. Ši partija, žino tas ginklo spėka. Tai butų
valdžią, tai mums rei
”Musų valdžia nėra iš ge valdytojas.
žodžiais, kuris buk pasakęs,
kad neduotų progos kariu- savo
buvus
didžiausia
darbinin

ma,
liaudyje
pasisekimo
jo

kės
laukti
da pusę miliono
5.
L.
Noreika,
justicijos
kad Lietuvoj esą reikia 'visko riausių, bet, brolau, pranešk
menei šaudyt, komunistai
kams
nelaimė,
kokią
tik
ga

kio
neturi.
Inteligentai
libe-<
metų!
Per
pusę miliono me
šimtą sykių daugiau, negu jie lietuviams bolševikams — kad (teisingumo) ministeris.
pradėjo skleisti lapelius, tų darbininkai
lima
įsivaizdinti.
ralai
sudaro
”
Sandaros
”
ųeturės di
turi užsakymų ir gali pristaty mestų šnairavę ant Socialistų
6. Pulk. P. Liatukas, karės
kurstydami streikierius už džiumos!”
kuopą,
kuri
sėkmingai
kru

Provokatorius
D.
kurstė
ti.’ Kiek tame yra teisybės,, Demokratų Liaudininkų ir So ministeris ir vyriausis kata inteligentų tarpe! Val- Lawrence’o streikierius prie pulti kariumenę, nuginkluo
rodo jų skelbiamos 'kombina cialdemokratų. Ypač jei jk 'iumenės vadas.
ti ją ir, paėmus miestą į sa Bet taip šaukdami komu
7. A. Merkis, Liatuko pa-. ižioje jie savos intakos vi sukilimo iš kalno jau turė vo rankas, "įkurti sovietų nistai sumuša patįs save.
cijos’ su miežinėmis kruopo nori paremti Lietuvos liaudį, te
suomet pakankamai turėjo. damas provokatoriškų tiks
mis ir panašiais dalykais. Vie gul remia Socialdemokratų par Jėjėįas.
valdžią.” Tiesa, man tų lape Nes jeigu per pusę "miliono
Tai
žymiausios musų visuo lų.
8. Inž. Čarneckis, komuni
nok didelės bėdos tame dar ne tiją.”
lių neteko matyt, bet taip metų” jie nesitiki turėti di
menės srovės.
būtų, jeigu amerikiečių gabe
Bet tokia pat nelaimė dar jų turinį paduoda kapitalis džiumos, tai kokiuo-gi budu
Taip kalba žmogus, kuris kacijos (susisiekimo) minis
v Yra ir kitų, bet vienos vie bininkus gali patikti ir
namieji ąrba žadamieji gaben nelabai senai da buvo kar- teris.
tų spauda. Jeigu ištiesų ko jie gali padaryti revoliuciją
Apie šitą personalą "Lie šame gyvenime mažai pasi tuomet, kuomet juos kursto munistai tokius lapelius pla dabar, kuomet jų išviso yra
ti dalykai perbrangiai nekai ščiausis
bolševikas ir už
nuotų. Bet štai paimkim tos Kapsuką galvą guldydavo tuvos Ūkininkas” 33-čiam rodo, o kitos tik ką vardą ne prie "revoliucijos" žmonės, tina, tai jie dirba Judošiaus nedaugiau, kai 25-ta 1 nuo
šioja. Apie tai gal kitu kar kurie blogų norų kad ir ne
'kombinacijos’ Nr. 8, už kurią šiandien-gi jis pataria jau įumeryje sako taip:
darbą ir lietuvius darbinin šimčio dalis?
amerikiečiai turi mokėti lygiai ir kitiems buvusiems save
"Pats ministeris pirminin tu pakalbėsime.
turi, tečiaus vaduojasi mo kus reikėtų perspėti, kad jie Ir reikia da neužmiršti,
$200. Ten yra visi paminėti draugams mesti bolševizmą kas »vra buvęs socialistas liau
Amerikos lietuviai darbi mento upu ir neatsižvelgia, tokių kurstymų neklausytų. kad,šitie idiotai naikina ir
dalykai, pradedant lašiniais ir (dabar jau komunizmą), c dininkas demokratas, bet da- ninkai labai išmintingai pa kokios bus to pasekmės.
Kurstyti beginklius darbi tas pačias spėkas, kokias
baigiant pipirais. Paskaičius remti socializmą.
bar jis nesiskaito partijos na- sielgtų, kad tuojau važiuotų
Taip buvo pereitą vasarą ninkus prie užpuolimo ant darbininkai iki šiol buvo su
Kauno kainomis, visa, kas ten
Bet tai da neviskas. To riu ir partija už jo darbus ne- Į Lietuvą. Uždarbio čia vi Bostone, kuomet karštagal kariumenės gali tiktai pro organizavę. Jie suardė So
surašyta, butų galima gauti liau M. Tuinyla savo laiške atsako.
suomet galima rasti, o vei viai' latviai 1 gegužės po pie vokatoriai, kad davus kariu- cialistų . Partiją, sugriovė
už 1,700 mk., o daugiausia rei rašo:
”A. Voldemaras, J. Tūbelis kimo dirva begalo plati ir tų nutarė eiti per miestą su menei progą
paskandinti Lietuvių Socialistų Sąjungą,
"Visiems LSS. mano drau ir L. Noreika — Tautos Pa darbininkų veikėjų Lietuvoj
kėtų mokėti apie 2,000-2,500
streiką
darbininkų
kraujuo o dabar išsijuosę darbuojasi,
raudonomis vėliavomis, ne
mk. Iš amerikiečių už tai pa gams patariu studijuoti pra žangos’ partijos žmonės (yči- kaip tik labai ir labai stinga.
žiūrint nei to, kad tokiai de se.
kad išardžius Progresyvi
ima 200 dol., kuriuos išmainius monę ir prekybą ir parsivežt niai. ”Kel.” — Red.). ’
Dėlto laikraščiuose reiktų monstracijai jie neturėjo Komunistai yra ant tiek Moterų Susivienijimą. Jie
į musų arba vokiečių markes tą supratimą į Lietuvą ir švies
"E. Draugelis ir V. Čarnec vesti agitaciją, kad visi, nie
leidimo, nei to, kad raudona akli, kad jie nesupranta, jog elgiasi lygiai taip, kaip sako
susidaro nemažiau 4,000-4,200 ti musų brolius pramonės ir kis — krikščionių demokratų ko nelaukdami, grįžtų į Lie
vėliava Massachusetts val tokiais sukilimais revoliuci La Monte: ”garsiai plepa
prekybos kooperacijos keliu partijos nariai.
mk.
tuvą. Ypač dabąr, tokioje stijoj visai yra uždrausta. jos čia negalima padaryti. apie revoliuciją, ir tuo pačiu
”Už kitą 'kombinaciją’ (Nr. link socializmo. Komunistus
'Kaip iš čia matyt, vadovau kirtingoje,
o podraug ir Kiekvienas sveiko proto Jie galvoja taip: Rusijos laiku deda visas savo pas
3), kur be pipirų ir p. yra ir aš myliu, bet kartu ir bijau jų. jamą rolę turės ’tautos pažan svarbioje valandoje, pagei darbininkas galėjo numa darbininkai nuvertė valdžią, tangas, kad išardžius kiek
gos’ partija, kuri šiais laikais daujamos rimtos pajėgos.
miežinių kruopų 10 sv., ameri Jie Lietuvai per anksti..."
nyti, kad toks žingsnis nie tai kodėl čia negalėtų? Bet vieną revoliucinę organiza
neturi Lietuvoje jokio pasiti
kiečiai turi mokėti $20, t. y.
Tiek
šiuomi
kartu.
Sveiki

kur negali nuvesti, kaip tik jie nemato to fakto, kad Ru ciją!”
Na, tai ką ant to pasakys
400—120 mk., bet Kaune visą mūsiškiai komunistai? Jų kėjimo. ir kuri nesudaro net nu ir linkiu geros kloties!
prie kraujo praliejimo. Bet sijoj buvo visai kitokios są Toks darbas — tai ne re
partijos, su kuria butų galima
tą 'kombinaciją’ lengvai gali
J.
B-dis.
sveiko proto čia niekas nek lygos. Tenai buvo monar voliucija, bet provokacija!
jiačių vadas sako, kad Lie
ma nupirkti už 270 mk. priva tuvoje dar nėra vietos ko skaitytis.
lausė. Taikytis prie aplin chija, o čia respublika. Te
Proletaras.
’Krikščionjs demokratai la
tinėj prekyboj. Mes nežino munistams. Jis net bijosi,
nai
šalį
valdė
caras,
o
čia
kybių,
tai
juk
butų
"oportu

me,
toji amerikiečių kompa kad jie tenai neįsigalėtų. Bi bai atsargus. Jie sako, kad. 14 SUIMTA GELEŽINKE nistiška." Taip gali daryti valdžią renkasi patįs žmo
SUSIRĖMIMAS GIRIOJE.
LIO KEMPĖSE.
nija ištini jų perka Amerikoj josi jų nežiūrint to. kad jis sėdintieji valdžioje jų žmonės
tik "sočiaipatriotai." Lat nės. Todėl tenai beveik visi
nėra partijos įgaliojami...”
ir veža į Lietuvos sodžių 'gimi myli juos.
Walla Walla, Wash. Pavie viai, kurie skaito save "tik gyventojai valdžiai buvo Centralia, Wash. — Perei
nėms’ miežines kruopas, laši Da toliau Tuinyla nusis
Taigi pasirodo, kad da to valdininkai su buvusiais rais revoliucionieriais," ėjo priešingi ir nuversti ją buvo toj subatoj "amerikonų leginius ir muilą, bet žinome, kad kundžia, kad Lietuvoj da bartinė Lietuvos valdžia ne rareiviais čia užpuolė kem momento ūpo vedini. Agi nesunku, o čia kaip tik atbu- jonas” buvo užpuolęs būrį
jos agentai Lietuvoj tuos pa bar didelis badas ant litera turi pasitikėjimo netiktai pėse tiesiamo geležinkelio tatoriai, tokie kaip musiš- lai: kiekvienas beveik ame- "raudonųjų” apie 18 mylių į
čius dalykus už puse kainos tūros ir ragina amerikie žmonėse, bet neturi jo nei darbininkus pereitoj nedė- kiai Jukeliai ir Bimbos, pa- rikonas guldo galvą už val- šiaurę nuo šio miestelio. Su
gali miestuose pirkti.”
čius, kad jie siųstų savo gi tose partijose, iš kurių ji yra lioj ir 14 žmonių suėmė, o sakė susirinkusiems lat- džią, ir todėl neversti ją jo- sirėmime vienas legijoninToliaus p. Rimka nurodo, minėms laikraščių Į Lietuvą. susidėjusi. Ar gali ameri kitus paklupdė ir prisiekino, viams, kad reikia eiti "re- kiu budu nenuversi. Ir juo- kas buvo užmuštas. Po mu_____ _______
__ (_____
Rusijoj re-___
Kingą
butų, „„
jeigu__ žmonės šio "raudonieji" pasitraukad už tuos pinigus Lietuvoj Jis sako:
kiečiai tokią Valdžią remti, kad jie bus ištikimi šiai ša voliuciją” kelti.
"Blogiausia padėjimas pas kuomet patįs Lietuvos žmo lai.
Suimtuosius kaltina voliucija, Rusijoj šiandien vakar išsirinkę sau valdžią, kė girios giiumon. Legijonas
nesunku gauti ir kitų daly
mumis,
tai
literatiškas
badas.
"kriminaliu
sindikalizmu," darbininkai žengia po rau- šiandien keltų prieš ją revo- rengiasi daryti užpuolimą iš
nės ir partijos nuo jos krakų, pavyzdžiui, drapanų. Jis
Laikraščio dviejų lapų kaina tosi?
salrn?
tai yra, prigulėjimu I. W. W. dona vėliava, tai kaip rrtęs liuciją ir verstų žįgmėn, kuo- naujoj
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BINGHAMTON, N. Y.
Pamokino bolševizmo.

r

I

TOLEDO, OHIO.
Dėl žingeidumo ir aš nuė Po to sekė svarbiausia to
Bergeris su Germeriu.” sėdintį p. Dulbį, pakviečia jį PHILADELPHIA, PA.
jau pasiklausyti. Mat, buvo koncerto programo dalis.1 Palaimintoj kapitalizmo Vadnasi, pas jį išeina "pakalbėti." Dulbis. nors h Kunigo godumas padarė
pasklydęs gandas, kad ko- Kalbėtojas aiškina, kad da- tvarkoj.
ve kas: kas dvidešimts metų statosi dideliu tautiškai-klemoterims sarmatos.
Spalių 26 d. vietos tauti munistai
”čystysią” savo bar bus varpo skambinimas.
tarnavo darbininkų organi rikališku veikėju, užlipęs
Kapitalizmo apgynėjai — zacijai ir už tos organizaci ant pagrindų pasako, kad Musų katalikiškai visuo
ninkai ‘turėjo surengę pra kuopą.
Visi turį duoti ant pazvanų.
buržuazija
kunigija, nuo jos gynimą likosi reakcijos netikėtai užkluptas nežino menės daliai yra žinoma,
kalbas. Kalbėjo "Tėvynės”
Man įnėjus susirinkiman, (Tikrai kunigiškai biznį da latos skelbiairbaisiausias
pik pasmerktas 20-čiai metų ka- ką turis pasakyti. Vakaro kad Philadelphijos lietuviai
redaktorius p. Purvis. Kai tuojaus pradėjo skaityt Ko roma. Zec.) Girdi S., kuris
tadariais
visus
tuos,
kurie
lio kalbėtojas, silpnas. Kal munistų Partijos konstituci varpą pasistorojęs, turėjo
lėjiman, tas yra išdavikas. pirmininkas išsitraukia iš katalikai turi net dvi savo
bėdamas kartoja tuos pačius ją. Perskaičius konstituci lėšų dešimts dolerių, dėlto nurodo kapitalizmo pragaiš Jeigu pas tuos mūsiškius ko kišeniaus. ką-tai tokio suvy parapijas. Viena maža ir
sakinius. Naujo nieko ne ją, vienas iš ištikimiausių skambint jam pirmam teisė tingumą visuomenei; tie ka munistus Bergeris, Germe- niotą i skarulelį, išvynioja bėdina, kita gi turtinga ir
pasakė, tiktai prašė ir prašė komunistų paprašė balso, pripuola, bet kas duos dau pitalizmo apaštalai skelbia, ris, Grigaitis, Michelsonas, ir prisega prie :nu-:ų didvy didele.' •
tokia tvarka, kokią turi Smelstorius ir kiti veikėjai rio krutinės, kalbėdamas:
Lietuvai pinigų...
Didžiulės parapijos klebo
nes jisai su viskuo negalįs giau, tas pirmas galės zva- kad
me,
tai
paties dievo įkvėpta- pasliko ištikimi socialistų "Ačiū tau drauge už gerą nas turi ir pagelbininką ku
Po prakalbos buvo duoti sutikti. Balso negavo. Tuo nyt. Špitolninko rolė pir
kalbėtojui klausimai. Lietu jaus leista balsavimui. Prieš miausia patiko tūlai komu sai surėdymas; geresnio principams ir socializmo pasidarbavimą." Tai. bu ta ge nigą kamen'dorių. Klebo
__ pa- žmogaus protas išgalvoti idėjai, tai jau nesunku sup ležinio medaliaus. Medalius nas turtingas, nes kas nedėlviškieji komunistai, pasi balsavo tiktai tas vienas, ku nistei, kuri už tą garbę
siūlė ii dolerių. Na, ir eina
„
naudodami proga, mėgino ris prašė balso.
rasti, kas yra komunistai — Įkvėpė musų Gulbiui dvasią dienis kiekvienam bažny
virvės traukti, bet varpo’ Bet štai net ir paprastam aišku, kad jie yra socializ ir dabar jis jau pradėjo kal čion atsilankusiam samčiu
prirodyt, geriau sakant, įti
kint kalbėtoją, kad Rusijos < Vėliaus prieita prie nepa komisija užreiškia, kad gal žm°g^, kaiP lygiai ir pap- mo išdavikai-renegatai.
bėti apie Raudonąjį Kryžių. po nosia patol barškina, pa
Nepabaig atsiras kas ir daugiau už rastam buržujui nesykį bubolševikų valdžia esanti ge baigtų darbų.
kol į samtį pinigas įkrinta,
ra, todėl, esą, Lietuvai gė tuose darbuose svarbiausia paskambinima duos. Ir šau-.na aišku» kad kapitalistinis Lapkričio 4 d. kalbėjo čia • Tik štai iš publikos pasi žmonės eidami bažnyčion
liau prisidėti prie Rusijos. klausimas buvo: ką daryti kia, ragina. Tečiaus nieks surėdymas netik piktada- J. Jukelis. Jis pasirodęs ant girsta balsas: "Ponas Dulbi, pinigą nešasi raųkoj, kad
Bet ką tu čia prirodysi be su tais komunistais, kurie brangiau už špitolninko vie- i riškas, bet ir pats save nai- pagrindų užreiškė, kad esąs nutilk, atiduok man penkio- kunigui samtį po nosia pakikomunistas, ne socialistas. liką dolerių su centais. At šus nelaukti Barškinimo.
faktų. O faktų jie (komu yra pastatę savo kandidatū tą neduoda ir tai komunis- (kiną.
rą^
ant
socialistų
tikieto,
ir
Turbut
pats suprato, kaip simink, kaip tu mane nuškte i tenka garbė paskamba-' Kaip žinoma, Toledoj
nistai) neturėjo. Mat, jie,
Lapkričio 2 d. kunigas per
su
tais,
kurie
yra
užsiregist

publika
žiuri
į tos rūšies per riaudei, tu nevertas medaluotu Ir prasideda salėj Prieš ? mėnesius sustreikavo
anot tos pasakos, "Keleivio”
pamokslą
užsakė bažnyčioj,
ir "Naujienų” bijo kaip vel ravę balsuot. O tokiais yra baisiausis lermas. Komunis- darbininkai, reikalaudami krikštus, nes iš gėdos nulei lio!"
Šita "daina,” tai turbut kad 5 lapkričio parapijoms
nias kryžiaus. Jeigu jie bu-, įžymiausi kuopos "lyderiai." tė tampo virvę ir skambina1 pagerinimo darbo sąlygų, do akis.
Pareikalauta,
kad
jie
išsiža

su pilniausiu įnirtimu, tie Kapitalistai atsisakė darbi- Apie jo prakalbą neverta buvo svarbiausia šitame susirinktų anksti bažnyčion,
tų skaitę "Keleivio" nume
rį 43-čia ir K. Stikliaus per dėtų kandidatūros ir balsa gi, kurie mažiau už "pazva-jninky reikalavimus išpildy- rašyti, nes jis tą pačią visur koncerte, nes tuoj jai pritarė nes kunigas k amen dorių s
spausdintus "Keleivyje” fak vimo. Bet kur tau, Jie griež nijimą" davė, grūdasi per tt Jie nusprendė' gabentis pasakoja, būtent, apie Vy Į vairių-Į vairiausi balsai ir gavęs iš Lietuvos žinių, kad
tus, ir butų pavartoję prieš tai atsisakė išsižadėti, aiš viens kitą, rėkia kaip lauki streiklaužių iš kitur ir dar tautą, kunigus ir jų gaspadi- susirinkimas pavirto Į jo- jo tėvai ir giminės labai nu
tautietį-kalbėtoją, tai kalbė kindamiesi: "Jeigu jie apsi niai ar gatvės vaikai, nešda- bą varytu Tečiaus tų strei nių blauzdas. Paskui pradė marką. Taip kilusioj bet kentėję, todėl bus už juos
tojas nebūtų davęs receptų žadėsią balsavimo, tai ko miesi prie varpo, kad gavus klaužių jie visgi nesurado jo pasakoti apie musų tauti varkėj ir užsibaigė tas jubi- gedulių mišios.
musų komunistams, kokiais munistų įtekmė supulsianti pirma paskambint. Ir, žino tiek daug, kad visas savo ninkus. apie Šliupo barzdą lėjus.
Moterėlių ypač daug su
darbininkų akyse. O jeigu ma, visi jie "komunistai," dirbtuves galėtų atidaryti. ir kitas jau nusidėvėjusias
Balsas iš minios.
bolševikais jie turi būti.
sirinko. Klebonas, matyda
jie balsiuosią, tai kapitalis nes kitokių pažiūrų žmonės Apskaitoma, kad 13 dirbtu pasakas. Tautininkas A. Į
mas, kad galima pasipini
Pagirų puodai.
tai- pamatysią, kad prieš šitokiai "garbei" pinigų ne vių stovi visai uždarytos. Mikalauskas sušuko: "Me TORRINGTON, CONN. gauti, sumanė padaryti koIš musų visuomeninio
Lietuviškieji komunistai juos stovi spėka." Už tokį el duoda ir nesidžiaugia tuo, Daugybė streikuojančių dar luoji!" Vyčiai iš kampų su-l
lektą. Žmonės to nesitikėjo,
judėjimo.
taip pamėgo girtis savo nu gimąsi kuopa nutarė du na kad gaus seną varpą padau i’oininkų išvažinėjo
kitur judo ir pradėjo rėkti: "šalin
ypač moterėlės, ir jei kurios
veiktais "darbais,” kad kar riu suspenduoti trims mėne žyti.
darbo jieškoti ir tuo budu nuo steičiaus!” Pakilo ler- Pasidarbavus vietos Ukė- turėjo prie savęs pinigų,
tais giriasi net ir tokiais, ku siams. Negana to, atsirado Nežinau, ar bent vienas streikas tęsiasi jau 7 mėne mas. Atėjęs policmanas pa sų Kliubui čionai likosi su tai jos pinigus papras
rių įvykdinimui patįs yra ir daugiau tokių, kurie už rimtesnių žmonių šitokį siai Ar jis neneša ir pa lėpė -Jukeliui nusikraustyt organizuotas visų musų tai nešioja saugioj vietoj...
priešingi.
Štai "Laisvės” reiškė, kad ir jie balsuosią. vaikišką darbą gali pavadin tiems kapitalistams milži nuo pagrindų, bet Jukelis ■ draugijų bendras komitetas Kunigui pradėjus kolektuoN35 tūlas komunistas giria Na. taip bevalant komunistų ti pritinkamu buvusiems niškų nuostolių ? Žinoma, neklauso, tai policmanas pa Lietuvos šelpimo reikalais. ti, jos dėlto pasijuto kelblasi, kad vietos LKS. kuopa kuopas, gali nelikti ir pačių socialistams? Ne, tai viena kapitalistai, kad už savo ka griebė už rankovės, nuvertė Komitete turi savo atsto me padėjime. Bažnyčioj
įsteigus lietuvių gramatikos komunistų.
pitalus gavus nuošimčius, ii- išvarė lauk iš sve- vus sekančios draugijos: L. jieškot pinigų "čeveryke"—
pažeminančiausių
kvaily

Įsakydamas
tuo U. N. Kliubas, D. L. K. Vy neišpuola, o čia kunigas po
A. B. Vargšas.
mokyklą. Ištikro gi tą "klępakelia visuomenės varto ;anės,
bių!
;aus
apleisti
miestą.
są” ne LKS. kuopa įsteigė,
tauto Dr-ja, Šv. Vincento nosia samčiu barškina. Vie
\ Komunistai skelbia, kad jamų daiktų kainas. Vadi Tai šitaip komunistams Dr-ja ir Moterų Dr-ja. .
DETROIT, MICH.
bet būrelis draugų ir drau
nasi,
kapitalizmas
visuome

nu žodžiu, ta netikėtina kopelnas nuo "pazvanų” ski
sekasi ir šitiek jie nuveikė Pastaruoju laiku tas ko .ekta arba kunigo godumas
gių, kurie iš savo kišenių ir
nei
daro
nesuskaitomų
Lietuviškų komunistų
riamas politinių kalinių šel
darbininkams gero.
už kambarį makinimuisi už
skriaudų.
sorkės.
mitetas savo susirinkime moterims nemaža sarmatos
pimui.
Bet
ar
politiniai
ko

simoka.
Kapitalistai sudėję savo Pageidaujamos socialistų svarstė budus, kokiais da pridarė bažnyčioj, o tų tar
Netik kad ne jie įsteigė Lapkričio 2 d. turėjo būti votojai negalėjo sugalvoti kapitalus į šio miesto žibu
bar galima butų Lietuvą gel- pe ir mums, kurios čia tą atprakalbos.
cą "klesą (geriau sakant, D. Ij. K. Keistučio Draugi prakilnesnio ir raiškesnio rių išdirbystę ir gatvinės
..
.x .
T . , įbėti. Nutarta tam tikslui sitikimą aprošom.
"vorpo
koncertas." budo aukoms rinkti. Tokius transportaeijos pramonę ne Čia
yra susitverus Lietu-Luren^j balių ir Delną skirmokyklą. A. B. V.), bet tū jos
Keturios moterįs.
li komunistai dar buvo prie Draugija, kaip'patįs komu humbugus ir lermus daro senai sumanė pakelti kainas vių Kareivių Laisves Myle- L Lietuvos žibėjimui,
yra
Lfetuvos
šingi jos steigimui. Vienas nistai tikrina, susideda iš tik sorkininkai ir visokie už važiavimą gatvėkariais. tojų Draugija. Jos tikslas-!
PITTSBURGH, PA.
šalbieriai
atvykę
į
kaimus,
75%
komunistų.
Kiek
laiko
lavintis skaityti, rašyti ir Gelbėjimo Dr-jos skyrius,tos mokyklos narys nuėjęs
Kad
miesto
valdžios
nariai
L. T. Namo Bendrovės susr- tam atgal mūsiškiai kairias- kur pripratusiems prie ra nėra kompanais gatvekarių skaitliuoti, taipgi ir gimi- kuris renka aukas pinigais Pittsburgho Lietuvių žiniai.
rinkiman ir paprašė B-vės, parniai, dabar jau komunis mumo kaimiečiams triukš korporacijoj; tai kompani nastikos. Tos draugijos na ir drabužiais. To skyriaus Lietuvai Gelbėti Draugi
kad dėl mokinimosi duotų tai, kažin-kur atsirado,seną mas yra naujienybe ir jie jos sumanymą vykinti gyve- rių dauguma labai pagei komitetas perėjęs per lietu jos 36 skyrius savo susirin
kambarį pigiau, tuomet vie varpą. Tūli juokdariai pa bėga pasižiūrėti "kas-gi Čia niman uždraudė ir įsakė nu dauja socialistiškų prakal vių apgyventas stubas su kime spalių mėnesyj nutarė
nas komunistų ~ "lyderis” sakoja, kad senų geležgalių bus.”
imti nuo gatvių tramvajų bė bų. Nori girdėti drg. Gri rinko drabužių daugiau kaip ir gyveniman vykina keletą
Kultūringiems
miestų
gy

krovinyj
radę.
Taigi
iš
to
pradėjo rėkti: "Ta mokykla
gius. Žmonės važinėja au gaičio prakalbą. Tiesa,bu- 3 dideles skrvnes, kurios ti- svarbių dalykų, kaip ve:
ventojoms
šitokios
sorkės,
džiaugsmo
savo
kuopos
su

bus kumštis komunistų kuo
Pinigams ir drabužiams
tomobiliais. Kompanija tu vo net kviesta jis čionai, bet i kosi pasiųstos Centraliam
sirinkime
jie
įnešė,
kad
su-įsakau,
yra
pažeminimu,
Šiuo
laiku
negali
atvykti,
pai; jie rengs visokias pas
rėdama savo rankose žibu
Komitetui Brooklvne, kad rinkti Įgalioti sekantis as
renetti varpo pagerbimui
Valaikiškietis. rių
kaukiame
to
laiko,
kada
d.
kaitas, o komunistams ne rengtti
išdirbystę užreiškė, kad
išsiųstų Lietuvon. Kaip ži menis :
Grigaitis
galės
atvykti.
Esu
bus progos rengti. Tegul ei koncertą. Kuopa po ilgų
jeigu miestas neleis pakelti
noma, narinė mokestis i -tą J. Svaldeinis, A. Kazlaus
diskusijų
įnešimą
atmetė,
MOTERIS
SUKRITIKAVO
Įsitikinęs,
kad
po
jo
prakal

na į bažnyčią mokintis, ten
už važinėjimą gatvėkariais
draugiją yra $2.00 metams. kas, P. Tupia, J. KrakausBIMBĄ.
bai
ir
męs
čia
galėtume
pa

visai dykai mokina." Tai pareikšdama, kad tas sorkes
kainos iki 8 centų, tai kom
Komitetas prirašė draugi- kas, J. Senkevičia, J. Pap
rengti
komunistų
vardu
ne

sidžiaugti
socialistų
kuopa,
taip kalbėjo vietos lietuviš
Norwood, Mass. — Kelios panija į 10 dienų atsisakys
jon daugiau kaip šimtą na lauskas, J. Kelia ir J. Vir
o komunistai visai susmuk rių. Vadinasi, torringto- bickas.
kų komunistų įžymiausis galima. Taigi komunistai dienos atgal komunistai čia duoti miestui šviesą.
"lyderis." Bet kuomet mo- koncertą surengė Keistučio buvo parengę prakalbas ir Tai ve, ką reiškia kapita tų, nes žmonės jau pradeda niečiai dirba riirtų darbą.
Bent kuriam šių minėtų
Di-jos
vardu.
pamažu
teisybę
pastebėti.
kylėlė tapo įsteigta, tai gi
asmenų atsilankius į namus
pasikvietė kalbėti savo "mo listinė privatė nuosavybė.
riasi, kad jie įsteigė. Lietu Koncerto apskelbimuose kytoją" Bimbą, kuris "aug- Kuom tas kivirčas užsibaigs, Geistina, kad kuopos reor Minėtas draugijų sąryšio ar kur kitur renkant aukas
vių priežodis sako: "Pagirų garsinta, kad bus net keli štuosius mokslus" baigė kol-kas nežinia, gana to. ganizavimu užsiimtų keli nutartas balius įvyko 1 die Raudonojo Kryžiaus kason,
puodas niekuomet netau kalbėtojai, tik tų kalbėtojų Rinnforde ant duonkepio kad kapitalizmas laiko sa •imtesni vietos draugai. Lai ną lapkričio. Balius davė galite pasitikėti, nes jie yra
kuotas."
vardų nepagarsino, taipgi vežimo. Taigi, kuomet ši vo naguose visuomenės gy tas tai pradėti ir atsiimti gryno pelno šimtą dolerių Įgalioti.
iš komunistų tai, kas socia- su viršum. Nors tą dieną Drabužiams » sudėti vieta
kad
programą
ispidys
dau

venimą
ir
ferioja
visuomenę
tas
vežikas
pradėjo
gremėz

Socialistų susirinkimas.
oras buvo prastas, bet visgi paskirta pas Povilą Sakeviistams priklauso.
gelis solistų, smuikorių ir tt diškomis savo rankomis po kaip tik jam patinka.
M. Dzūkelis. žmonių Į balių susirinko ga čių, 4412 Plumer st.: pas
Lapkričio 2 Binghamto- Koncertas atidaryta var estradą skerečiotis ir niekin
V. Jarcckas.
ju? skaitlingai.
Povilą Krikzdoną, 623 Kenno lietuvių socialistų įvyko po skambinimu. Tas lyg rei ti socializmą, viena moteris
bridgeport
.
conn
.
Prie šito pelno minėtos dell st.; Lietuvių Piliečių
susirinknmas. Tai .buvo škė, kad laidojama senas so pasiprašė balso ir pastatė NEW BRITAIN, CONN.
Nepaprastas koncertas. draugijos da pridėjo savo name, 2741 Liberty ave.’ ir
pirmas susirinkimas po su cialistinis tų žmonių prota jam šitokį klausimą:” Ponu Komunistams nesiseka.
ardymui L S. Sąjungos. vimas. Po to kalbėtojas sa li, tamsta kalbėjai čia perei
Lapkričio 10 d. čionai bu auku, būtent: L. U. N. Kliu A. P. L. A. name, 1525 Penn
Kuopa tapo atgaivinta ir vo kalba parodė, kad ištik- tais metais ir stovėdamos Čianykštė LSS. 5-ta kuo vo "Spindulio" draugijos bas — $10.00; D. L K. Vy ave. Aukaujantis Lietuvai
tauto Dr-ja— $10.00; To- drabužius gali i minėtas vie
išrinkta nauja
valdyba. rujų tie žmonės savo protą ant šito pat steičiaus kėlei pa visa įsėdo į komunistiš jubilėjaus koncertas.
Taipgi nutarė pareikalauti jau palaidojo. Turbut kad socialistus Į padanges, sakei, ką vežimėlį ir tuojaus suren Koncerto programe buvo rringtono Moterų Dr-ja — tas nunešti bile utan ako
iš komunistų LSS. 33-čios jausmas visai neišdegtų, kad tik socializmas išgelbės gė komunistiškas prakalbas, garsių musų kompozitorių $15.00; viso 35.00. Nuo Lie vakarą, nuo 7 vai. vakere. ir
kuopos čarterį. Sužinojus, kalbėtojas į pusę valandos darbninkus. O šiandien jau pasikviesdama už kalbėtoją dainos, kaip ve, g. M. Pet tuvių Dienos banke da buvo ten rasit ypatas, kurios aujog drg. P. Grigaitis dabar didesnę pusę galiono van tą socializmą plūsti aršiau Bimbą ir Jukelį. Be tų da rausko, Šimkaus ir Sasnau $125.09; pas Igną Baltrušk**- kas-buržujus priims.
tiniu laiku lankosi rytinėse dens į save supylė. Imant negu musų vyčiai. Šiandien kalbėjo čionai ir žinomas sko, tik liūdna, kad mūsiš ni — $11.00. Viso labo to žiema ateina. Lietuvoje
valstijose, nutarta surengti atydon faktą, kad kalba tę tamsta giri komunistus. Tai kriaučius, ką prieš policma- kiai dainininkai savotiškai kiu budu pasidaro $278.09. randasi tūkstančiai žmonių
jam prakalbas. (Grigaičio sėsi pusę valandos ir į tą gi aš norėčiau žinoti, kiek ną prisiekė, kad daugiau ne jas išpildė. ‘Nekalbant apie Atėmus iš tos sumos 20 ir mažų kūdikių, kurie netu
maršrutas atidėtas iki gruo laiką tiek vandens išgerta, kartų per metus tamsta sa busiąs nei socialistas, nei musų "solistų” scenišką pla dolerių lėšoms apmokėti, li ri kuom apsivilkti. Turėda
kusieji $258.09 nutarta pa
džio mėnesio. — Red.)
tai bus aišku, kad du trečda vo kailį mainai? Ir pasakyk komunistas — turbut prie stiką, mumijų pozas, gaidų siųsti Lietuvos Gelbėjimo mi atliekamų drabužių ar
avalinės aukaukite nelaimin
tempo (laiko-takto) neišlaiApie du metu laiko tam liai to laiko buvo praleista mums, kokią partiją girsi vyčių prisidės.
Dr-jos
centran,
kad
persiųs

Tasai
kriaučius
pasakojo,
giems savo broliams ir sekymą ir "žalią" balsą, nega
atgal, čionai kalbėjo drg. L. pilimui vandens į stiklą ir ateinančiais metais?"
kaip daug gero darbinin lima praleisti nepastebėjus tų Lietuvon.
s'.tems, tėveliams ir ma
Pruseika, ir kuomet jisai iš stiklo gėrimui, o likusis
Publika suplojo rankomis kams padarė komunistai, o darkymo kalbos, kaip ve:
Vietos komunistai, kurie žiems kūdikiams.
gerai sukirto vieną vyčių laikas praleista vienam-kigenerolą, tasai bėgdamas tam šūktelėjimui — na, tai moteriškei ir pradėjo iš paskui pradėjo rėkti, kad "Ošei mergela, panela kruoš šitokiam lietuvių darbui Kurie esate jau prisidėję
per duris laukan pasakė? ir visa darbininkams pamo Bimbos juoktis. Komunis buržujai iš "Naujienų” ir ta,” kas turi reikšti "aš mer priešinosi, tik žmonių pasi prie Draugijos Lietuvai Gel
tų "mokytojas” paraudo it ”Keleivio" neleidžia komu gelė, panelė krašto." Ir jei piktinimą sau užsipelnė ir bėti (Raudonojo Kryžiaus)
"Binghamtono socialistai su kinanti prakalba^
vėžys, susimaišė ir nebežino nistams veikti "išganingo” kom. Petrauskas butų gir smunka nuo koto. Neišgel —ačiū jums. Kurie gi da
tirps kaip sniegas pavasa
Antras
iš
eilės
seka
"so

ką sakyti. O publika kvato darbo, o girdi, "Smelstorius, dėjęs pas mus dainuojant jo bėjo jų nei Jukelio spvčius. nesate — prisidėkite. Nario
rį!" Ir jeigu dabar lietuviai
tai maų visą barzdą apspjo kompozicijos duetą “Išgi-j Dar turiu priminti torrin- metinė duoklė — $2.00.
socialistai butų išnykę, tai listas” — žmogus labai mėg ja!
stąs
dainuoti,
tik
bėda
jam,
Dabar socialistai nori su vė." Nežinau, kaip galėjo niau jaučius,” rasit butų iš-' gtoniečiams, kad D. L. K. L. G. D. nauji nariai šiems
netik tasai vyčių generolas,
kad
savo
balsu
negali
pada

rengti
debatus tai moteriš apspjauti, jei kriaučius jos gynęs iš svetainės tuos dai-j Vytauto Dr-ja 22 d. lapkri- metams sumokėjo
išviso
bet ir lietuviški komunistai
ryti
klausytojuose
įspūdžio.
$•*157.88.
Nuo
pirmiau
bu
kei
su
Bimba,
bet
vargiai
jie
neturi.
Paskui
tas
žmogus
sio
rengia
balių
Juazapo
nininkus.
butų iš to pasidžiaugę.
Kokia tai svetimtautė pa įvyks, nes kaip girdėti, Bim suriko: "Mūsiškiai tokie so- Vakaro pirmininkas aiš Aleksino svetainėj. Visus vo — $277.00. Viso labo
Komunistų susirinkimas. ti sau pianu akomponuoaa- ba bijosi su ta moteriške į cialburžujai
ir išdavikai, kindamas "Spindulio” drau geros valios lietuvius kvie randasi $634.88
Tą patį vakarą įvyko ir ma sudainavo Rusijos laido- i debatus stoti.
kaip Vokietijos Abertas, gijos sukaktuves ir pastebė- čiame atsilankyti.
L. G. D. Komiteto vardu
komunistų
susirinkimas, tuviu maršą.
Korespondentas.
Franas Pikšris.
Šeidemannas, o Amerikos jęs pirmose sėdynių eilėse
Vienas iš komiteto.
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KELEIVIS

—

t (Rusijos atstovybė oficialiai
atsisako išduoti Lietuvos pi
liečiams pasportus. Jeigu
ir butų galima gauti Rusijos į
pasportą, tai jis Lietuvos:
valdžiai
nieko nereikštų ki-1
(Tąsa)
Pildomasis Komitetas” tik- buvusiųjų musų draugų ir
| maistui.
Napoleonas ka- f gu ji bus vieno žmogaus to, kaip tik kad sav
rininkas
Čia ir vėl maži ūkininkai Į, riavo per dvidešimts metų; rankose.
tai
3 d. lapkričio nusprendė kuopų, melagingai skelbdaKiioinc IĮ
#
•
tokio
pasporto
yra
Rusijos
sutinka priešus — dvarinin reikėjo maisto kariumenei; 1858 metais mėsininkų, o
leisti „referendumui” to su- mi, kad jie esą senoji lietukus, jie turi geras mašinas, o jis žinojo, kad liuosas žmo 1863 metais duonkepių ben piliečiu ir todėl, kaip ir kiti i
važiavimo nutarimus. Taigi, vių socialistų organijacija.
organizacijas ir savo ban gus dirbdamas ant savo že drovės tapo valdžios užda iRisujos piliečiai šiuo tarpu'
jeigu ir butų buvę galima Sąjungiečiai dabar mato,
galėtų
būti
neįleisti
į
Lietu

LSS.
kuopoms
ir
nariams.
kus. Maži ūkininkai ema mės užaugins daugiau javų, rytos.
referendumu priduoti lega- kad tie demagogai apgavo
pas dvarų bankierius sko negu vergu būdamas dvare. Vienas iš svarbiausių re vą). Taipgi prie „affidavit” Lietuvių komunistų orga liškumo išvaizdą tiems nele juos ir męs tikimės, daugelis
geriausia ant atskiro lapo ne, "Laisvėje,” lapkričio 5 galiems suvažiavimo nutari jų vėl sugriš pas mus.
linti pinigų, bankieriai ima
voliucijos
nuopelnų
—
tai
turi būti priduotas pilnas dieną po antgalviu „LSS. mams, tai to betgi negali pa Mes tečiaus turime griež
Industrijos Revoliucija
didelius nuošimčius už sko
panaikinimas
vergijos.
'aprašymas važiuojančios yFrancuzijoj.
linimą pinigų ir vėl ūkinin
Francuzijoj buvo nedaug ; patos, kaip tai: augštis, Referendumas No. 1, 1919” daryti šis „referendumas,” čiausiai protestuoti prieš
Francuzijos revoliucija dvarų; daug buvo mažaže
pasikėsinimus
kams blogai Jeigu neišmo
paskelbta, kad Lietuvių kadangi jisai Įvyksta po lai komunistų
j svarumas, amžius, spalva tapo
ka nuošimčių, tai bankas ar tapo nuslopinta. Carizmas mių ūkininkų.
ko, nurodyto konstitucijoje. kišti nosĮ ĮLSS. reikalus. Jau
Komunistų
Sąjungos
Laiki

lordas atima ūkę. Mažaže su pagalba Austrijos, Ang Po Napoleono sumušimo akių, spalva plaukų, veido nis Sekr.-Vertėjas, J. V. An 4. Kokios tečiaus teisės tu gana blėdies jie pridarė mu
miai pradėjo organizuotis, lijos ir Vokietijos sugrudo (1815 m.), Francuzijos gy išvaizda, ausų ypatybės, ir driulis, išsiuntinėjęs LSS. ri minėtasai „senasis Pildo sų organizacijai, būdami jos
visi ypatingi ir nepaprasti kuopoms ir nariams „refe
viduje. Bet dabar, kada jie
reikalą dti kad valdžia užsi tūkstančius revoliucionierių ventojai,
pražudę karėse ženklai. Šis
„affidavit,” rendumą" LSS. reikaluose. masis Komitetas” leisti per pasitraukė iš jos, paminda
imtų skklBMmu pinigų. Ir i kalėjimus, tūkstančius iš milionus vyrų ir šimtus mi
kartu su fotografijom, turi Šiuo męs, pildantįs tuo bąlsavimą dalykus, ‘kuriuos mi po kojų socializmo prin
1892 m. Anglijos parlamen žudė.
lionų turto, griebėsi statyti
suvažiavimas nutarė neleis
tas išleido aktą, skolinimui Prieš revoliuciją žmonės ukę-šalį. Maži žemvaldžiai būt perduotas į artimiausią tarpu LSS. centro prieder ti per balsavimą. LSS. neži cipus ir niekindami net patį
pinigų smulkiems ūkinin buvo neapsakomai per val pradėjo organizuotis j žem agentūrą Statė Departa mes, pranešame sąjungie- no tokios tvarkos, pagal ku so-cializmo vardą, tai męs
džią, ponus ir kunigus pris I dirbių draugijas, kad pigiau mento, paprastai imigraci čiams, kad p. V. J. Andriu rią Pildomam Komitetui bu jiems sakome: šalin savo na
kams.
Ūkininkai iškovoję tiek, pausti. Mokyklų nebuvo; galėjus nusipirkti Įrankius jos inspektoriui, kur forma lis niekuomet nebuvo Įga tų duota galios atmainyti su gus nuo Lietuvių Socialistų
pradėjo organizuoties Įstei kad ir buvo mokyklos, jos ir trasas. Vėliau jie pradė te aplikacija išvažiuoti iš liotas leisti kokius-nors re važiavimo nutarimus. Suva Sąjungos!
gimui savo bankų. Kuomet buvo po kunigijos kontrole, jo kurti savo bankas, kad Amerikos turi būti padary ferendumus Lietuvių Socia žiavimas socialistų organi Liglaikinis LSS. VIII Ra
organizacija perka daug ten mokino vien tik prieta galėtų pinigų pasiskolinti, ta.
listų Sąjungoje; jisai nėra zacijoje yra augštesnė Įstai jono Kuopų Komitetas:
A. Liutkus,
trąšų ir mašinų ant syk, tai rų. Iš tų mokyklų išėję mažais nuošimčiais. Beto Taipgi reikės, lygiai kaip net musų organizacijos na ga už Pildomąjį Komitetą.
ir
tiems
lietuviams,
kurie
mokiniai
’
’
buvo
didžiausi
gauna pigiau. Ir 1911 me
J. Juknis,
rys. Kiek męs žinome, to Teigu komunistai nori prie
da ūkininkai privertė val
Marė Jurgelionienė.
tais Įvairios ūkininkų drau parazitai. Po revoliucijos džią, kad ir ji juos remtų. Į pastojo Amerikos piliečiais, kiam "referendumui,” apie šingai tvarkyties, tai tatai
gauti certifikatą. liudijantį,
gijos susivienijo Į vieną or buvo vėl tas pats.
Va’džia Įsteigė agrikultūros kad „Income Tax Law„ md- kurį kalba „Laisvė” ir p. yra jų dalykas, bet kam jie
ganizaciją. Smulkių žem Bendrovės dezorganizuo mokyklas, mokino ūkinin
Andriulis, niekas nėra davęs apgaudinėja žmones, saky LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ
kestis
yra
pilnai
užmokėtos,
valdžių Susivienijimas Ang tos, darbininkams organi kus žemdirbystės; siuntė j Tuos certifikatus galima įnešimo Sąjungoje.
dami, buk jie elgiasi pagal JUNGOS KUOPŲ ATYDAI.
lijoj 1913 metais turėjo jau zuotis uždrausta, žodžiu, pas ūkininkus instruktorius,
LSS. Įstatus?
Iš
minėtojo
asmens
pas

48,000 narių ir £200,000 pini despotizmas prasidėjo neap ir šis darbas labai pakėlė Įgauti pas „Collector’of In- kelbimo ir „Laisvės’’ paaiš 5. Bet kas yra tasai „sena Lietuvių Socialistų Namo
sakomas. (Tas pats likimas 1913 metu, Francuziją, kaip iternal Revenue” to pat dist- kinimo, matyt, kad ”LSS. sis Pydomasis Komitetas,” Bendrovė buvo sutverta prigais.
i rikto, kuriame važiuojantis
Tai buvo gana sunki smul laukia ir dabartinę Rusiją). daugelis autoritetų
" j sako, j gyveno.
Referendumu No. 1, 1919” kuris dabar staiga pripaži gelbėjimui socialistams jų
kių ūkininkų kova su dva Napoleonas paliko duon pralenkė visas kitas šalis
jisai vadina balsavimą, kuri no, kad Brooklyno suvažia darbe. Bet nekurie tos ben
rais. Dabar turėdami savo kepių ir mėsininkų bendro ukininkystė.ie. Netik kad Invažiavimui į Suvienytas buvusieji LSS. Pildomojo vimo nutarimai dar nepalai drovės direktoriai ir virši
bankus, gali geriau pagerin ves ant toliau, nes jis bijojo, franeuzai užaugino javų už Valstijas Lietuvos piliečiai Komiteto nariai sumanė pa dojo LSS., kaip geidė komu ninkai, vietoje tvarkyti Ben
Amerikos
kad nekiltų badaujančių re tektinai sau, bet galėjo iš i gali pristatyti
ti savo ukes.
daryti komunistų kuopose nistai? Kas yra tie žmonės, drovės reikalus kaip jos
diplomatam
arba
konsuliarn
voliucija
prieš
jį.
Napoleo

siųsti
ir
i
kitas
šalis.
Ukininkystės klausimas Vo
i dėl vizavimo „affidavitus,” apie lietuvių komunistų su kurie davė Įsakymą p. V. J. konstitucija rodo, nuėjo
nas
žinojo,
kad
duona
ir
mė

T. J. Kučinskas.
kietijoj ir Fraucuzijoj. •
darodančius ypatos tikreny- važiavimo nutarimus, neva Andriuliui leisti „LSS. refe prie Lietuvių Komunistų Są
sa
bus
daug
brangesnė,
jei(Toliaus
bus)
Pradžioje
devyniolikto
ibę ir tautybę, (affidavits of pasiremdami LSS. konstitu rendumą?” Jie visi Rrookly- jungos ir nori bendrovę pa
no suvažiavime ir savo kuo.- vesti komunistams. Tai aiš
šimtmečio Francuziją ir Vo
•identitv and nationalitv), cija. •
pose nutarė nebesivadinti kus darbas uzurpatorių
Delei
to
męs
turime
štai
kietija buvo ukininkystės
Į arba dekleraciją. žinomą
ką
paaiškinti:
socialistais
ir Įstoti Į Komu- (žmonių, norinčių pasisašalis. Dirbtuvių augimas
i kaipo „form
tvvo twenty
1. Suvažiavimas, kuri bu nstų Partiją. Pagal LSS. vinti tai, prie ko jie neturi
neturėjo tokios progos kaip
eight,” vietoj pasportų.
vusieji
LSS. viršininkai su konstituciją (str. II, par. 1) teisės).
Anglijoj. Taigi čia ir pa
Gavus
leidimą
išvažiuoti
šaukė apie pusantro mėnesio LSS. nariu gali būti tiktai Žemiau pasirašiusieji L.
kalbėsiu nors trumpai, del;
iš
Suvienytų
Valstijų,
jis
atgal Brooklvne po vardu asmuo, „nepriklausąs jokiai S. N. B-vės direktoriai, pa
ko šiose šalĮse industrija Pranešimas iš Washingtono šalįs turi būti pažymėtos,
privalo
būti
pasiųstas,
regis”X LSS. suvažiavimo,” buvo kitai politinei parijai, kaip silikę ištikimi tiems ideavėliau prasidėjo, negu Ang Važiavimas. Į Lietuvą yra per kurias yra manoma vatrotam
laiške,
dėl
vizavimo,
nelegalis musų organizaci tik Socialistų Partijai.” Tie ams. kuriems L. S. N. Ben
leistinas visiems Amerikos žiuti.
lijoj.
lygiai
kaip
ir
paprasti
pas

jos žvilgsniu, kadangi LSS. žmonės, reiškia, negali būti drovė buvo suorganizuota,
Žemės klausimas buvo piliečiams ir nepiliečiams ’ Gavus pasportą, jis pir
portai.
Kaina
gavimo
tokio
buvo
nutarus šaukti dešim ir nėra LSS. nariai; balsuo šiuomi pranešame visuome
skirtingas kožnoj salyje. Ki turintiems svarbius komer- miausia turi būti pasiųstas
leidimo
yra
maž-daug
ta
pa

tąjį suvažiavimą Clevelande. dami už Komunistų Partiją, nės ir socialistų sąjungiečių
toks jis buvo Anglijoj, ki eijalius arba privačius rei registruotam laiške Į Lietu
ti,
kaip
ir
pasporto
vizaviBe to, patįs to suvažiavimo jie tuo žingsniu pastatė sa lomai, kad—
K
toks Francuzijoj ir kitoks kalus.
vių
Egzekutyvį
Komitetą
mas,
SI.
Pinigai
turi
būti
vi

dalyvautojai trečioje sesijo ve už Socialistų Partijos ir a) Visi tie L. S. N. B-vės
Lietuviai, Suvienytų Val
Vokietijoj.
:Washingtone
(Lithuanian
sada
užmokami
kartu
su
je apskelbė „Lietuvių Komu LSS. ribų. Todėl jų kėsini direktoriai ir viršininkai,
stijų
piliečiai,
pirm
išvažia

Francuzijoj,
keturiolik
Executive
Committėe,
703
aplikacija
dėl
vizavimo.
nistu
Sąjungos,” t. y. visai masis leisti ”LSS. referen kurie pripažino Komunistų
tam šimtmetyje, ponai nuo vimo turi gauti pasportą 15-th St., N. W., Washingūkių pradėjo važiuoti Į Pa nuo Amerikos valdžios.
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Bet
jeigu
tasai
suvažia

vo didelė garbė (unoras) gy kia kreiptis prie artimiau shingtono, jis turi būti, pa rikos nepiliečiams,’’ buvo
6. Kas yra tos kuopos ir principais ir veikimo takti
venti Paryžiuje! Juo dau sios raštinės Suvienytų Val siųstas arba nuneštas, ge ; mums pasiūlyta rugpiučio vimas ir butų buvęs legalis, nariai, kuriems p. Andriu ka, nustojo buvę kuomi-nors
giau tokių ”augštos kilmės” stijų Teismo. (Clerk’s Office
: 14, su tuo skirtumu, kad tą tai tas būdas, kokiu buvo pa lis sakosi išsiuntinėjęs „LSS. surišti su L. S. N. B-vę arba
riausia
ypatiškai
nunešti,
žmonių pribuvo Į Paryžių, of the United Statės Court).
syk reikalavo arba Rusiško daryti jo nutarimai, atima referendumo” blankas? Jie jos turtu.
pas
visus
konsulius,
pro
ku

tuo labiau Paryžius atsižy Gyventojai New Yorke ir
pasporto, arba raštiško pa iš jų legalę vertę. Pagal L. yra LKS. kuopos ir nariai, b) Visas jų bent koks to
rių
šalį
yra
manoma
važiuo

mėjo ištvirkimu. Kokis iš apielinkės gali paduoti ap
liudijimo nuo Rusijos atsto- S. S. konstituciją (str. X, pertraukusieji ryšius su L. limesnis veikimas L. S. N.
ti
ir
kurių
šalių
vardai
yra
tvirkimas tentai buvo, tai likacijas ir gauti pilną in
Ivų, kad jie atsisako iš par. 1), ji gali būti pakeista S. S. Aišku, kad LSS. reika B-vės vardu yra nelegalis ir
suminėti
ant
pasporto.
Tu

tą gali aprašyti plunksna formaciją pas speciali pasduoti pasportą. Tas ant arba dapildyta tiktai visuo luose jie nebeturi jokio bal neteisingas.
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visų
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užvizavitik tokių rašytojų, kaip Hu- portų agentą muitinyčioje,
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Sinclair, taigi aš tą bjaurų, the Custom House). Kituo
kad męs jį kitaip negalėjo-į džiuma. Tuo tarpu minėta- Balsuot LSS. reikaluose tu kimui kuopų narių Į Lietu
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tų apgauti tuo komunistų tuvių Socialistų (ne komu
ta lankytis žmonių tuo pa
žant
LSS.
konstituciją
ir
to

pėsi Į savo užveizdą dvare, liais prirodymais, kad jam Važiavimas lietuvių, kurie čiu tikslu. Tie lankymaisi
„referendumu.’’ Kaip paro nistų) Sąjungos kuopas, kad
(1) tuojaus sušauktų
kad gautų pinigų tolesniam yra būtinai reikalainga iš-i nėra piliečiais Suvienytų buvo daroma slapta ir nuo dėl jie neturi vertės.
dyta augščiau, LSS. žvilgs jos
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pripažino
ir
ekstrą
susirinkimus ir (2)
girtuokliavimui.
Kuomet važiuoti. Pavyzdžiui, jeigu
niu jisai neturi jokios reik
Egzikutyvio Komiteto, ir
Valstijų.
patįs
komunistai,
atrasdami,
daugiau pinigų nebuvo iš ko yra važiujama sutvarkyti,
nuo visuomenes ir todėl nie kad tiktai visuotinas LSS. šmės, kadangi suvažiavi įuose išrinktų narius į Lie
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Daug ponų liko elgetomis; įpėdinystę prie turto ir tt.
paaštrėjo ir pagaliaus Statė būt leisti ant balsavimo; jie „referendumo” tvarka yra to, renka vieną atstovą; tu
rodyta:
Vardas
ir
pavardė
kiti ponai turėjo eiti Į dva Užmokestis už pasportą
nriešinga LSS. Įstatams; ka rinčios 100 narių, renka du;
Departamentas October 13, nupuola patįs savaimi.
važiuojančio;
vieta
ir
data
ras dirbti kaipo vergai, kad yra vienas doleris, kuris tu
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užlaikyti gyvastį. Kiti po ri būti užmokėtas kartu su
kelbė visiems savo agentams X, par. 2), nurodo, kad lei nytojai nebėra LSS. nariai; tris, ir tt. Išrinktųjų narių
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gimimo;
data
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atkenai su valdžios pagalba dėjo padavimu aplikacijos. Šie
čionai išdėstytas išlygas, ku džiant suvažiavimo nutari kadangi žmonės ir kuopos, vardai ir adresai kuogreiliavimo
i
Ameriką;
paspor

didžiausius mokesčius ant pinigai eina i Statė Depar
rios skiriasi nuo pirmų išly mus referendumui, balsavi kurie dalyvaus „referendu čiausiai turi būt prisiųsti
tai,
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čion
gyveno
;
ūkininkų; jeigu ūkininkas tamentą. Apart šios užmogų tiktai tuomi, kad nereika mo blankos turi būt išsiunti me,” nebepriklauso L. S. Są žemiau paduotu adresu.
jo
amerikoniškas
antrašas
negalėjo išmokėti, žemė kesties reikės apmokėti Tei
raštiško paliudijimo nėtos „nevėliau, kaip bėgiu jungai. Jų „referendumas” Turint kuopų išrinktų na
ir užsiėmimas; vardai ir da lauja
buvo atimta.
smo klerkui, pas kuri bus tos ir vietos gimimo jo pa nuo Rusijos atstovų. Ant vieno mėnesio po suvažiavi tiek-pat mažai paliečia mu rių adresus bus galima išrin
Revoliucijai kilus, vergija padaryti „affidavits” ir pri- čios ir vaikų, jeigu juos turi, musų tolimesnių pertrakta-Į mo.” Minėtasai suvažiavi- sų LSS., kiek republikonų kti reikalingoji L S. N. Ben
likos panaikinta,. Napoleo siekos. Tas taipgi kaštuos kurie nori su juo keliauti; ir cijų, pats augštai gerbiamas, Imas Įvyko rugsėjo mėnesio partijos arba šv. Juozapo drovės valdyba ir tvarkyti
jos reikalus toliaus.
I>ansingas, October 28, 1919,j1 gale; komunistų organas te- sąjungos balsavimai.
nas, likęs Francuzijos impe apie vieną dolerį.
trumpas, bet aiškus nuroratorium, išleido Įstatymą, Jeigu su aplikantu ketina idymas jo priežasties kelia- mums atsakė, kad šie pada-Įįčiaus praneša, kad „senasis Savo referendumus męs Draugų Įgaliojimai atsto
nadarysime patįs. Lietuvių vauti kuopas L S. N. B-vėje
vinėjimai, tuo tarpu yra ga
kad bažnyčios, karaliaus ir keliauti pati arba mažame vimo Į Lietuvą.
Socialistų Sąjunga, kaip da turi būt paliudyti kuopų
lutinais. •
|
«
.
nekuriu dvarų žemė butų čiai vaikai, tai atskiro pasparduota bežemiams, po porto nereikia, bet jų fotog Prie šio „affidavit” turi Kaip matote, dabar kaip pasportų, jos vienok gali pa- bar pripažino, natįs komu viršininkų.
M. M. Račiutė-Herman,
penkias dešimts ir daugiau rafijos, lygiai kaip ir paties būvi prijungtos fotografijos pasportai Amerikos pilie-j gelbėti padaryme „affidavi- nistai, nebuvo ir negalėjo
C. A. Herman,
hektarų (hektaras turi du aplikanto turi būti priduo įvažiuojančio ir tų, kurie no- čiams, taip ir „Leidimai Iš-į tų” ir išpildyme aplikacijos būt palaidota Brooklyne. Ji
Lietuvių
Socialistų
Namo
tebegyvuoja,
tiktai
ji
yra
1 ri su juo važiuoti, taipgi prie važiuoti” nepiliečiaams yra blankų. Užmokestis už toir pusę margo) kiekvienam tos su aplikacija.
Bendrovės
nariai.
žmogui. Napoleonas darė Ant visų aplikacijų turi šių popieru turi būti padė , išduodami per Suvienytų kią pagalbą neturėtų būti apardyta. Jos centras suiro
adresuokite: C.
tai ne dėlto, kad jam rūpėjo būti aiškiai pažymėta, kad tas užreiškimas, kad apli- j Valstijų valdžią tiktai. Jo- daug augštesnė už čionai ačiū tam, kad centro nariai A.Laiškus
Herman,
25 Van Corlear
nubėgo Į kitą partiją. Su sa
vergu likimas, bet dėlto, kad posportas yra imamas Į Lie kantas negali gauti paspor- įkios privačios įstaigos nega- pažymėtą skaitlinę.
“
’ Vinikas.
M. J.
vim jie, deja, nusivedė daug Place, New York City.
..skirtinai tavu tuva (Lithuania), taipgi tosjtojiuo Rusijos atstovybės. Ii išduoti nei leidimo, nei1
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KAIP GAUTI PASPORTUS
KELIAUJANT LIETUVON?
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Igno Maižės, iš
Pajieškau brolio Stasio Radžiūno į VINCAS BERNACKAS lK^ff
k£LŽr>lii>ai5
(angliškai vadinas Stanley Rachers).
Barčių kaimo, Metelių miestelio,BDS^k<> Pašventinės parap.,
— eno Baltimore,
Meldžiu jo paties atsišaukti, nes tu «einų pav., Suvalkų gub. Francuzijoj Jį"11
iu atsišaukti ar
GEK1AUSIS DARBO ŽMONIŲ
riu labai svarbų reikalą, arba žinanmūšiuose užmuštas Oct. 5 d. kas
pran.
kas žino
žiną. malonės
malonės pranešti.
(48>.
LAIKRAŠTIS
D .. ..
... ,
. .
> tis jį malonėkit pranešti, už ką bu- tapo
1918 m. Buvo paimtas į kariumenę
rajieskau pusbrolio Jurgio Ladenaavino.„s
*
Jonas Moize
»’
(48)
PRENUMERATOS KAINA
Chicagoje
geg.
28
d.
1918
m.
Girdė

kaus, iš Rugienų kaimo, Lukšių pa-1
1017 N. Cariton St,
G. Radžiūnas
Amerikoje:
jome, kad Philadelphijpje yra jo se
rap., Naumiesčio valsčiaus, Sakių ap
Philadelphia, Pa.
349 — 10-th St,
Moline, III.
Metams ........................... $2.00
seris ir tėvai .gyvi Lietuvoj.
Kas
skričio. Jo paties meldžiu atsišaukti
Pusei metų ....................... $1.25.. ar kas žino malonės pranešti.
norės apie jj plačiau susižinoti, tegul
Pajieškau . Zofijos Jesiuliukės, iš
Pajieškau Verionikos Jonikienės,
Kanadoj ir Užrubežiuose:
šiuo adresu:
f
A. Gustanis
Pižiulių kaimo, Ariogalos parapijos, atsišaukia
prieš tris metus jinai gyveno Brigh
Metams ........................... $2.75
A.
I.
JOKUBAUSKAS
126 Jackson S t., Nevvark, N. J.
gyveno So. Bostone. Jos pačios mel 1269 N. Lincoln St,
Pusei metų ....................... $1.50
Chicago, 111. ton, Mass.. iš kur išvažiavo su Ignu
džiu atsišaukti ar kas žino malonės
Genečiu. Jinai turi mergaitę Euge
Su visokiais reikalais atsikrei
Pajieškau tetos Franės Pliopliutės- pranešti.
Jurgutj.
Jos vyras
Pajieškau brolio Ciprijono Meš niją ir vaiką
piant į Redakciją, rašykit šitokį
Sakatauskienės, iš Karklienų kaimo,
T. Zvalionis
kausko, iš Kavarcko kaimo, Ukmer Jurgis Jonikis likosi užmuštas aukąd
adresą:
Pilviškių parapijos. Mariampolės ap 424 W Main, St, Me.idea, Conn.
gės apskričio, gyveno Trer.ton, N. J. kasykloj Smtigler, Colo. Liko turto
"KELEIVIS”
skričio. Jos pačios meldžiu atsišauk
Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas Lai atsišaukia.
255 Broadway. So. Boston, Mass.
ti ar kas žino malonės pranešu.
Pajieškau dėdės Vincento, pusbro žino malonės pranešti.
Jurgis Petrauskas
(48*
Uršulė Paukščiutė
lio Jono ir pusseserės Mortos Norbu5 Richard8on, St, Brighton, Mass.
Edvardas Meškauskas
1904 No. U-th St., Springfield, III. tų, visi iš Ramunaičių kaimo. Lygu
1706 So. Front S t,
mų parapijos, gyveno Brooklyne. Jų
Philadelphia, Pa.
Pajieškau Kaulo Kapočiaus, iš
Pajieškau švogerio Kazimiero Je- pačių meldžiu atsišaukti ar kas žino
Prienų parapijos, Mariampolės aps
saičio. iš Salantų valsčiaus, Telšių malonės pranešti.
Pajieškau Juozapo Brazausko ir kričio. Jo paties meldžiu atsišaukti
Veronika Norbutaitė-Maslauskiene Kazim. Jonušio, abu iš Grauželiškių ar kas apie ji praneš, gaus atlygini
apskričio, girdėjau, kad atvažiavo
2124 Miller St.,
Camden, N. J.
Amerikon. Jo paties meldžiu atsi
viensėdijos, Kupiškio valsčiaus, Uk mų.
*
šaukti ar kas žino rųalonės pranešti.
mergės apskričio. Turiu jiems laiškų
Marė Kapočienė
_ Pajieškau savo tėvo Andriaus Ku iš Lietuvos ir meldžiu atsišaukti.
Lietuvių Moterų Progre
Juozas Giedraitis
(49)
220 Lenęt Sti, Brooklyn, N. Y.
brolių
Jono ir Kazimiero,
Alizas Brazauskas
(48)
syviam Susivienijimui gre 706 Marion St., St. Louis, Mo. biliaus,
taipgi seserų Marijonos ir Rožės, iš
Box 04,
Caolton, W. Va.
Ona Lukašienė pajieškau Kazimie
sia didelis pavojus. Neaiš Pajis.škau pusbrolio Igno-Sabaičio, Pabiržės kaimo, Panevėžio apskričio.
ro Jociaus, keli metai pirmiau gyve
Meldžiu
jų
pačių
atsišaukti
ar
kai

Pajieškau pusseserės Uršulės Al- no Chicago, III. Laižuvos miestelio;
kus žmonės, apsimetę neva Vilniaus gub., Trakų pavieto. Daugų mynai iš Biržų malonės pranešti.
travičiukės ir pusbrolio Jurgio Ai- Šiaulių pav., Kauno gub. Aš turiu
1 parapijos, Dažkunų kaimo. 1914 meMiss. Anna Kubilis
(49 » travičiaus, iš Vitkaičių kaimo, Tau
•darbininkų geradėjais, pra i tais jis gyveno Chicagoj. Gavau iaijam laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų.
34 River St.,
Plains, Pa.
ragės parap., Raseinių apskričio, gy Jeigu neužmiršot da savo tėvų, tad
dėjo kurstyti LMPS. nares, ška"
iT Lietuvos; ir turiu jam svarbų
------- j-as aj)je jj £jno malonės
veno Chicagoj. Jų pačių meldžiu at
Pajieškau Antano Ambraso, iš Vo- sišaukti ar kas žino malonės praneš atsišaukit ir pasiimkit savo tėvų
kad jos prisidėtų prie anar-(jam
_
arba man pranešti.
(48) niškių
adresą. Jeįgu'kas apie jį žino, malo
kaimo.
Plokščių valsčiaus, ti.
,jiLeonas Milinavičius
nėkit pranešti.
(48) jį
chistiškos komunistų parti
taipgi
Juozo
Bajierčiaus,
iš
Žilių
kai

Agota Spiečkauskititė Matuliokienė
174 Bolton St.,
So. Boston, Mass. mo, Plokščių valsčiaus. Šakių apskri
>'* Ona Lukošienė
jos. Ir atsirado jau tokių ---------------------------------------------Box 303,
;Frankfort Heights, III.
- ---—,
P Lathrop St., Brighton, Mass.
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar
I—
lengvatikių moterų, .kurios Pajieškau pusbrolio Jono Medžios čio.
kas žino malonės pranešti.
Pajieškau pusbrolio Rapolo Girą-;
švogerio Adolfo Liktaro, abu iš
Pajieškau pusbrolio Mikolo DeveiJuozas Žemaitiš
tai viliugingai agitacijai pa irPanevėžio
ijio, iš Dargalių kaimo, Šilalės yafšmiesto, gyveno Portiand,
Dėl’. ^laiškos
’ aP*e
Amerikoj, iM
5541 Seiade avė.,
Chicago, III. , čiaus, Raseinių apskričio. 4 D:
Izii !
sidavė. Tai vienoj, tai kitoj Me. Meldžiu atsišaukti ''ar kas žino
ko iš Lietuvos malonės atsišauktii ari. važiuodamas paliko mane mažą Li<?
pranešti.
(48)
t’4Yx>jk
paties meldžiu atsišaukti
kuopoj jau pradeda girdėtis malonės
Pajieškau oačios ZOSĖS MORKIE- kas jj žino malonės pranešti.
(
Povilas Maslauskas
'
,
ar
kas
jį
žino
malonės pranešti.
NĖS
po
tėvais
MANDR
aViCKIUMarė Rimkaitė-Starinskienė
balsų, kad reikia ir mote 2124 Miller St.,
Kostancija Deveikiutė
(47)
Camden, N. J. TĖS, Kauno gub.. Šiaulių pav., Pa16:15 Wood St-l ‘Philadelohia, Pa.
157 Silver StM So. Boston, Mass.
šušvės parapijos, Paberžių sodos, 3
rims dėtis prie komunistų.
Pajieškau savo pačios, Paulinos Jo- metai kaip pabėgo antru kartu su ‘ 'Pajieškau tetos Olesės Gruodžiutės
Draugės
prosgresystės, aš j sienės,
.
po tėvu Paplauskaitės, kuri Stasiu Čižausku, palikdama du vaiku, ir pusbrolio Jono Zobričko, abu iš
Pajieškau savo moteries Antosės
nonų JUS perspėti, kad JUS paliko mane 9 lapkričio ir prasišali- ti su kitu vyru turi Viktorą 5 metų ir Slabados parapijos, £einų apskričio. Gaisrienės, paeina iš Ariogalos vals----Eleną 3 metų. Noriu žinot ar ji Ja Jų pačių meldžįu atsišaukti ar kas Laukių kaimo, 42 metų amžiaus, ajf
neįkištumėt
savo galvų, taip 1 no su kitu vyru Aleksandru Kelpša. gyva.
Kas pirmas apie’’ ją praneš, žino malonės pranešti.
(48) skritaus veido, tamsiai geltonų plau
kų, 5 pėdų. 5 colių augščio, jinai iš
skiriu 10 dol. dovanu, arba pati lai
kaip sukišo vyrai, kurie pri
Tamošius Baranauskas
važiavo •ąv' Kaziu Baltrumajunu, ku
atsišaukia.
...............
(48)
’
Box
268,
Manchester,
Conn.
sidėjo prie komunistų. Re
ris yra 5 pėdų, 8 colių augščio, švie
Antanas Morkus
211 First st.,
Elizabetn, N. J.‘,
akcijai reikėjo susekti visus
Pajieškau tetos Mą^Salenos Ake- siai’‘geltonais plaukais, apskritu ve?Meldižu kas apie juos žino, kad
liutės, iš Liudvinavo' valsčiaus,
pažangiuosius darbininkus,
V
*JVC apskričio, 1praneštų, už ką busiu dėkingas. (47)
/ Pajieškau sesers Marijonos Bub- rupelių kaimo, .^Kalvarijos
J. Gaisris
.4
bet tai nelengva buvo pada
*——==*-" gyvena,
—------- , (jos —
pa-1
r.iutės, iš Šilanoto parap., Mieiaiš- jau senaii Amerikoj
Rockford, III.
idžiir atsišaukti
atsišauk.. ar kas žino'I 513 Lincoln avė.,
kampio kaimo, Mariampolės apskri čios meldžiu*
lyti. Todėl atsirado žmo
,» >
(47)
čio. Jos pačios meldžiu atsišaukti ar malonės. pranešti.
Pajieškau pusbrolių: Jono Jurgeliun^,
nių, kurie reakcijai tame pa
a,-g.
kas žino malonės pranešti.
(47)
Kazimiero Bitčno ir dėdės Bitino,
407 Whlnut St, •' Newark, N. J.
K. Bubniutė-Paltanavicier.ė
tarnavo. Jie sutvėrė komu
žilių kaimo, Panemunėlio parap., gjK
27 Exchange st., Lr.w.-ence, Mass.
nistų partiją ir parašė jai I Ji pasiėmė su savim ir 4 metų vaisą
Pajieškau brolio Kazimiero Zadei- ; veno bene Chicagoj. Jų ir kitų sąvv
kos,
gyveno Brooklyne ir' dirbo kriau i pažįstamų meldžiu atsišaukti, nes tuanarchistišką programą, IriJonuką vardu. Čia telpa visu jų pa- Pajieškau brolių Karoiiaus .ir Igno čių šapoj.
Jo paties meldžiu atsi I į iu svarbų reikalą iš Lietuvos. (48)
' veikslai. . Kas juos patėmytų, mel- Juškevičių, ir Diržų kaimo, KapčiaJonas Vėl baisis
ant šitos programos, taip ■ džiu tuojaus man pranešti, o gaus njiesčio valsčiaus, Seinų apskričio. šaukti ar kas žino malonės pranešti.
2
Carter
avė.,
Scranton, Pa.
Pranė
Rajauskienė
(
49)
(49)
kaip žuvis'ant meškerės, li gerą atiyginimą.
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas
357
Salsburg
St.,
Plymouth,
,Pa.
Aleksandras Josas,
žino malonės pranešti.
(50)
’ Pajieškau
Motiejaus
Žemaičio
kosi pagauti Visi karštagal 877 Cambridge
St.,
Jonas Juškevičius
brolio Juozapo. Motiejus žemaitis
Pajieškau
brolių
Eerr.aędo
ir
AleCambridge,
Mass.
viai. Visi, kurie prisidėjo
25 Herbert st, Framingham, Mass.
ko Indrulevičių, iš DeikiŠkių kaimo, I likosi užmuštas kasyklose Thomas,
prie komunistų, šiandien Pajieškau brolio Jokūbo Dundos, iš Pajieškau Petro Stiro, 1917 m gy Vabalninku parap., Pdhevėžio apskri : W. Va. 1917 metais, paliko pinigų. Jo
Gavau laišką iš Lietuvos ir dėl brolis (iš antro tėvo) malonės atsiareštuojami, nes tos parti Jakiškių kaimo, Joniškio parap., Šiau veno Cambridge, Mass. ■ Yra svarbus čio.
I šaukti, pristatydamas paliudijimus,
svarbių žinių malonės atsišaukti.
apskričio. Jo- paties meldžiu atsi reikalas, kas apie iį žino malonėkit
kad yra tas pats, kurio jieškoma.
jos programa reikalauja lių
A.
Tumienė
(47)
prnešti.
pranešti arba pats lai atsišaukia.
Magdalena U. Laurinaitienė (47|
16 Elm st.,
Hartford, Conn.
varu gi'iaUti šios šalies val šaukti ar kas žino C.malonės
Dundas
Franas Radviias
(48)
Bov 587,
Thomas, W. Va.
School St,
178 Hanlev st., Hanitramck, Mich.
džią. Tūkstančiai lengvati
Pajieškau
brolio
Frano
Rutės
2
t
•
Glendale, Carnegie, J»a.
Pajieškau biplio Miku Gregio, gy
(Root). paeina iš Kauno gub., Plun
kių, kurie davęs!" pagauti I
norėPajieškau brolių Jono ir Petro Na- gės vals.
310, veno Clevehmd,
valo. Kada tai
Lai gyveno Bo_x oiv,
.*• - .wOhio.
.
. ,Labai
..
ij-*
ant tos gudrios meškerės, Plajicškau draugės Zozės Valintai- vickųį paeina iš Kauno gub.. Rasei Kensington (TJ.i
(?) ”Meldžiu atsišaukti $,au s» juo susižinotų dėlto meldžiu
o tės, iš Valaklių viensėdijos, Alizavos nių pav., šakių sodž. Pirmiau gyve jo paties ar kas žino teiksis pranešti. -lo P*!1®5. Je* da gyvas, atsišaukti ar
įūndien sėdi kalėjimuossu. parapijos,
„„plJOS, Ukmergės apskričio. Jos no Chicago, III. Meldžiu jų pačių ar
Kazimieras Stupelis
(47) ^’.as f.’P?.
Pr*nešti, uz ką buatskirti nuo savo šeimynų ir naėios
pačios meldžiu atsišaukti ar kas žino kas žino pranešti.
(48)
Perduot Petronėlei Rutaitei
K*u didžiai dėkingas.
(47)
malonės pranešti.
Mikolas Navickas
rirai:<rn
ir
ranin
Rflll
nlail(48)
Vitolų
eela
No.
7-9
_
‘
.
’
.
draugų* ir rauja sau plau
Amilija Laučkaitė
17 Antwerp st., Brighton, Mass.
Leepoja
Latvia.
223,
Blaine, Ohio.
kus nuo galvos, kad patikė 295 Portiand sti,
E. Cambridge, Mass.
jo agitatoriams.
H

KELEIVIS”

Pajieškojimai

PERSPĖJIMAS
PROGRESISTEMS

Tas pats butų ir su mumis, Pajieškau Brolio Frano šarkausko,
draugės, jeigu męs patikė iš Bajoriškių kaimo, Panemunėlio pa
Jo paties meldžiu atsišaukti ar
tume tiems agitatoriams, rap.
kas žino malonės pranešti.
(47)
Jonas Snarkauskas
kurie vilioja mus prie ko
Chester, Pa.
munistų. Prisidėjimą prie 605 North st.
komunistų partijos arba pa Pajieškau Monikos Stankytės, iš
Antkalnės kaimo, Veliuonos vals- Į
sidavimą jos.vglobai ...
valdžia Ičiaus,
gyveno Lawrtr.ce', Mass. Jos
aiškintų Ikaipo pntarini^1 paėios meldžiu atsišaukti ar kas ją'
pranešti.
(48)
kruvinai revoliucijai, už ku■ Įžino malonės
Stasys Stankus
rią stovi komunistų partija. 225 Harvey avė., Detroit,-Mich.
Ir visas mus galėtų areštuo
pusbrolio Mikolo Daveiti, sukišti kalėjiman ant 10 kio,Pajieškau
Kauno gub.. Raseinių miesto. Jis
metų (toks yra įstatymas), jau senai Amerikoj ir aš turiu svar
reikalą pas jį. Todėl jis pats, ar
arba deportuoti Rusijon po bų
kas jį žino, teiksis man apie jį pra
(48)
Kolčako ar Denikino val nešti.
Kostancija Daveikaitė
džia.
(Kajetono duktė)
Jeigu musų susivienijime 157 Silver St., So. Boston. Mass.
yra tokių moterų, kurios to Pajieškau brolio M ’ ir pussese
nori, tai joms atviras kelias rės Magdės Klimašaus-.ų. iš Gelažiur.ų kaimo, Nemajūnų paiap^ Jezno
išeiti iš L. M. P. S. ir pri gmino,
Trakų pav., Vilniaus gub.,
sidėti tiesiog prie ko Mikas gyveno Scranton, Pa., o Magdė
Lavrenee. Mass. Gavau labai svar
munistų partijos. Bet męs bių
žinių nuo giminių iš Lietuvos,
niekados neprivalom, leisti prašau atsišaukti.
(47)
Petras
Klimašauskas
nutraukti i komunistų abazą 34 Hannagan st., Lawrence, Mass.
visą LMPŠ. ir statyti į pa
Pajieškau Kazimiero Mileikos ir
vojų tas moteris, kuros ne Ix?ono
Kazelkos; Kauno gub.. Vabal
nori komunistėmis būti.
ninku parap., Natiškių kaimo. Kas
Pagalios, musų susivieni apie juos žino malonėkit pranešti ar
patįs lai atsišaukia, turiu svarbų
jimas yra* ne politinė, bet ta
reikalą.
(48)
Jurgis Breiva
kultūrinė organizacija ir su
komunistais mes negalime 380 Proadvay, So. Boston, Mass.
Aš Kazis Laurinaitis pranešu vi
turėti nieko bendra.
suomenei, jog mano pati Regina, po
Taigi, kas agituoja LMPS. tėvais Kaltau/kiutė, paliko mane, piakuopose už pavedimą musų siimdama su savim vaiki; Broniuk.)
senumo. Prasišalino nuo ma
organizacijos į komunistų 5nęsmetų
21 spalių. Todėl jeigu • kas kur
globą, tas arba ta turi būti patčmytų meldžiu pranešti, už ką aš
(>7)
išmesta laukan. Visos sušu- atlyginsiu.Kazis Itaurinaitis
P. O. Box 434,
Saint Clair, Pa.
kim vienu balsu:
Šalin musų organizacijos Pajieškau pusbrolių Stanislovo
Rupšio, Antano. Kazimiero ir Julio
griovikai!
iš Kabelių sodos, Kuršėnų
šalin provokatoriai ir dar Navickų,
parap.. Šiaulių apskričio. Jų pačių
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
bininkų išdavikai!
(47$
Į Lai gyvuoja progresyvių nės pranešti.
Ona Vingraitis
moterų susivienijimas kaip 419 Lacock St.. N. S. Pittsburgh, Pa.
gyvavęs, laisvas ir neprigul- Pajieškau švogerio Kazimiero R*mingas jokiems „globė bačaus’;o, iš Pakrustelių kaimo, gyve-1
jams.”

Darbininkė.

17 ŽMONIŲ AREŠTUOTA
OMAHOJE.

no Chicagoj. Turiu svarbų reikalą
ir meldžiu jo paties atsišaukti ar kas
žino pranešti.
(49)
Jonas Runavicia
3204 Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau švogerio Jono Česnaus
Omaha, Neb. — Pereitą ko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav.
Kuršėnų parap . šilienų sodžiaus. 7
(nedėldienį čia kariumenė su metai
kaip Amerikoj. Turiu svarių
policija areštavo 17 žmonių,
h reikalą ir meldžiu jo paties ar kas
(47)
kuriuos kaltina prigulėjumu *ino Pr*ne5uOna
Kibartienė
į
262 Chird St., So. Boston, Mass.
prie I. W. W. unijos.

Atviras Laiškas j Lietuvių Visuomenę.
*

■

Šiuomi laikome sau už pareigą atkreipti lietuvių visuomenės atydą tan faktan,
kad CENTRĄ LIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS, visiems gerai žinomas kaipo
VIENINTELIS IR TIKRIAUSIS Naujosios Anglijos lietuvių visuomenės bankas, ir
kad jis tarnauja VIEN TIK lietuvių tautos labui. Todėl jis — CENTR. BENDR.
LIET. BANKAS ir ragina Jumis, broliai lietuviai, kelti lietuvių tautos komercijąbiznį; burti savo kapitalą krūvon ir remti VIEN TIK SAVO ĮSTAIGĄ.
•
Jus matydami ir žinodami, kaip sveti mtaučiai Jus ilgus an.žius išnaudojo ir
dar tebeišnaudoja; žinodami kaip jie mumis nori visiškai prapuldyti, todėl ir TU
RITE visi lig vienam spiestis vienon krūvon, kad kartu visiems dirbus. Męs būda
mi pasklaidyti iš senovės ir, besklaidvda mi savo smulkųjį kapitalą svetimųjų tar
pe, Jus kasate savo tautai mirties iuobę.
Imkime pavyzdi iš pačių svetimtaučių darbų. Šiai kaip svetimtaučiai daro:
Jie krauj.i savo kapitalą krūvon; jie savo gražiais prisikalbėjimnis prie Jūsų pri
jungė dar ir jūsų kapitalą ir tuo budu kraujasi sau milionus, o Jus, broliai lietuviai,
kaip buvote vargšais, taip ir paliekate.
Tai kodel-gi Jus iš jųjų to nesimokinate? Kodėl NEGALITE saro kapitalo
palaikyti savytarpvje? Tas pagerintų jūsų pačių būvį, pakeltų musų visų vardą ir
musų tautai priduotų daugiaus reiKšmės viso pasaulio akyse.
Imkime, pavyzdžiui, dabartinį skurdą Lietuvos padėjimą ir pasikiauskime pa
tįs savęs: ar nors viena iš tų naujųjų bei mažųjų tautelių ar šalelių, kurių žmonių
turtai sutraukti krūvon ir jųjų pačių rankomis bei valia kontroliuojami, valdomi —
vargsta taip, kaip kad musų Lietuva? Ar su jų šalimi yra tokie keblumai diplomą;
tijos politikos ar ekonomijos žvilgsniais, kaip kad su musų Lietuva? Ne! Kodėl?
Todėl, kad jųjų kapitalas buvo jųjų pačių rankose; kad jųjų turtai yra sukrauti
savose įstaigose ir todėl pasaulis buvo priverstas su jais kitaip skaityties. Nesą
oinigai šiandien yra didžiausia pasaulio valdymosi gale ir toji gale buvo jųjų pačių
kinkose. Jie ir tebėra patįs garspadoriais, o męs gi maldininkais-ubagautojais ir
kaip nieko neturėjome, taip ir nebeturime, nes męs atidavinėjome savo pinigus sve
timiems ir patįs paskui iš jų rankų laukiame trupinio iškrintant.
Susupraskite, broliai lietuviai, ir tai bent vieną kartą ant visuomet! Męs šito
nerašome Jums kaip kad Jus galite sau įsivaizdinti, idant įkalbėjus jums bereikalin
gą ligą, o tik iš visos širdies trokšdami Jums ir visai Lietuvių tautai labo, statyda
mi priešais jūsų pačių akis nesumušamus dalykų faktus. Tad pastokite kožnas vi:a širdžia atsidavusiais krovikais-organizatoriais savo turto vienon krūvon ir savon
įt.iiigon! Tuomet nereikės Jums taip vatgti ir pas svetimuosius ubagauti Lietu
vos reikalams, bet turėdami savo tikrą ir plidelį banką, Jus galėsite patįs savo tėvy
nę išgelbėti iš vargo ir nelaisvės. Kraukite, dėkite ravo pinigus vien tik savo ban
ke, Cencraly j Bendram Lietuvių Banke ir uždirbkite didelius procentus. Remkite
savo įstaigą visokiais budais: depozitais, šėrais, pinigų siuntimu ir tt., kad męs ga
lėtume išbudavoti sau didžiausią brinkinę tvirtovę visame pasaulyje!
PINIGUS LIETUVON JAU SIUNČIAME. Markės po $6.00 už šimtą, o rub
lius po $12.00 už šimtą. Už PINIGUS MĘS PILNAI ATSAKOME.
Siųskite savo giminėms pinigus DABAR! Neduokite jiems per Kalėdų šven
«

tes badauti!
.
Su visokiais reikalais kreipkitės tik į įstaigą, t. y. į —

CENTRAM BENDRA LIETUVIŲ BANKĄ
32-34 CROSS ST.

BOSTON, MA88.
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Pajieškau brolio Mikolo Milinio, iš| Pajieškom apsivedimuii merginų,
Upytės parapijos, Panevėžio apskri nuo 19 iki 23 mėtų amžiaus, be skir
čio. Turiu svarbų reikalų ir meldžiu tumo tikėjimo, gali būti ir latvėj.
jo paties atsišaukti ar kas žino ma Mes esam 24 metų pasiturintįs vai
kinai. Jieškom sau draugių išmintin
lonės pranešti.
(51)
gų ir linksmaus budo. Su pirmu laiš
Stasė Milinukė-Kazlauskienė
ku meldžiam prisiųsti savo paveikslą,
Box 38,
Millsborc. Pa.
atsakymą duosim kiekvienai.
(48)
F. M. L. ir Genys
Pajieškau
Liudviko Guscino, iš
2309 Brown st., Philadelphia, Pa.
Dubių dvaro, Šiaulių apskričio. Dėl
laiško iš Lietuvos meldžiu atsišaukti
Pajieškau apsivedimui merginos,
ar kas žino malonės pranešti.
(49)
arba našlės be vaikų, ne senesnės 38
Stasys Vasauskas
metų, sutinkančios imti civilį šiiubą.
69 Park St., New Haven, Conn.
Aš esu 30 metų našlys, turiu 4 na
Pajieškau Frano ir Jurgio Kas mus ir vienų vaikų 19 mėnesių. Rei
paravičių, iš Patulės kaimo, Skaudvi kalauju gaspaainės namuose. Mel
lės valsčiaus, Tauragės apskričio. Tu džiu atsišaukti,
atsakymų duosiu
riu'labai svarbų reikalą ir meldžiu kiekvienai. Vaikinai lai nerašo. (47)
jų pačių atsišaukti ar kas žino malo
Jonas Vaitkonis
•
Belie Valley, Ohio.
nės pranešti.
(48)
Barbora Bambaliutė-Mačiulienė
Pajieškau apsivedimui merginos,
797 Bank St,, Box 95.
Uaterbury, Conn.
nuo 20 iki 24 metų amžiaus, laisvų.
pažiūrų ir sutinkančios imti civiliš
Pajieškau brolių Jurgio, Vinco ir kų šiiubą. 'Aš esu 24 metų vaikinas.
Leono Koškunų. Vilniaus gub., Punios Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti sa
parap., Norkeliškių kaimo. Jurgis vo paveikslų.
Atsakymų
duosiu
gyveno Maynarde. Mass., o kiti du kiekvienai.
(47)
Scrantone. Kas žino jų adresą malo
P. V. B.
nės jiems arba man pranešti, nes at
155 N. Union st.,
Aurora. III.
ėjo iš Lietuvos laiškas ir aš turiu
prie jų labai svarbų reikalą.
(49)
Pajieškau apsivedimui merginos,
Antanas Kiškauskas
/
arba našlės, nuo 30 iki 4U metų am
299 D St.,
So. Boston, Mass.
žiaus, laisvų pažiūrų, linksmaus bu
do. \Aš nesenai sugrįžau iš kariume
Paiješkau dėdės Juozapo Krikštu- nės. Platesnių žinių meldžiu kreip
lo, paeina nuo Biržų, Pasvalio apskri tis, prisiunčiant savo paveikslą, atsa
čio, Kauno gub. 40 metų gyvera kymą duosiu kiekvienai.
(48)
Amerikoje. Kas apie jį žino malo
F.. Skermont
nėkit pranešti arba pats lai atsišau
1245 Ridge avė.,
kia.
(50)
N. S. Pittsburgh, Pa.
.
Juozapas Baičiauskas
ęiįiešlcau apsivedimui merginos,
66 Linden St., W. Lynn, Mass.
nuo 17 iki 28 metų amžiaus, aš lesų
Pajieškau Marijonos Mažrimaitės, 28 metų kątik sugrįžęs iš Francuzi
iš Gegrėnų miestelio, Telšių apskri jos. Norinčios gauti sau už vyrą
čio. Turiu jai daug žinių iš Lietuvos, meilų įr gerą vaikiną, malonės tuoj
dėlto ji pati lai atsišaukia ar kas ži atsišaukti, prisiųsdamos savo paveik
no malonės pranešti.
slus. Atsakymu duosiu
kiekvienai
Kazimieras Gedvill
Džekių prašau nerašynėti.
105 W. Ulinois sk.,' Chicago, III
Felix Al-kna
26 Bolton St,
H'alhrani, Mass.
Paiješkau švogerio Vladislovo šukstos ir Aleksandro Augustausko, abu
Pajieškau apsivedimui merignosį
Veršių kaimo, Žagarės parap„ Šiau ne senesnės 30 metų, aš esu 28 metų.
lių aoąkričio. Jų pačių meldžiu at- Platesnių žinių meldžiu kreiptis lai
sišąąRti ar kas žino malonės praneš šku, prisiunčiant savo paveiksią. At
ti; nes turiu svarbų reikalą.
sakymą duosiu kiekvienai. ; • (48)
Juozas Žigulis
f * J' ?'
3911' Deodor st., Indiana Harbor, InJ,
1606 E.
t • 36*-th St Cleveland. Ohio.
Paiješkau brolio Jono Palubecko, iš
Pdjteškau apsivedimui merginos,
Pavidaujos kaimo, Eržvilko valsčiaus tluo 18 iki 26 metų amžiaus, aš esu
Tauragės apskričio, gyveno S,)S. Pitt 26 metų. Meldžiu platesnių žinių
sburgh, Pa. Jo paties meldžiu atsi kreiptis laišku, prisiunčiant savo pa
šaukti ar kas žino malonės pranešti. veikslų, atsakymą duosiu kiekvienai,
Juozas Palųbeckis
(48) paveikslus grąžinsiu.
1017 lįėlgate St, Seattle, Wash.
F. Karvelis
Gen. Dėl.
Pittsburgh, Pa.
hajiėškau Jokūbo Juodgudžio, iš
šližių kaimo, Papilio parap., taipgi
Pajieškau apsivedimui merginos
Kazimiero Varnos iš Muntvydu. Kup- arba našlės. Meldžiu atsišaukti prieš
reliškių parap., gyvena bene Bridge Adventus. Platesnes žinias suteiksiu
port, Conn. Jų pačių meldžiu atsi laišku ar ypatiškai.
šaukti ar kos žino malonės pranešti,
M. J. B.
nes turiu labai svarbų reikalą.
Box 3095,
Bridgeport, Conn.'
Jonas Buzinskas
• "t .
3706Berhwald Ave_
Pąjiėskau apsivedimui merginos
S. W. Cleveland, Ohio. 1 ar našlės be vaikų, nuo 24 iki 28 me
tų amžiaus, laisvų pažiūrų, linksmaus
i
Pajieškau brolio F. Jok.ubaųsko, iš budo, aš esu 30 metų,' šviesaus gymio,
Gūbrių kaimo, Šilalės parap., Resei- vidutinio ūgio, (fctai uždirbu, nevar
nių apskričio, gyveno ' Chicago, III. toju tabako! ir svaigalų. Meldžiu at- •
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo šliaukti su pirmu laišku prisiunčiant
paties atsišaukti ar kas žino praneš paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
tu
(48) nai. Vyrai lai nerašinėja.
Ona Jokubauskaitė
Edvardas Saulis
220 N. Randolph St.,
Gen. Dėl.
Detroit Mich.
Philadelphia, Pa.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškau Jurgio Balčiūno ir Juozo nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu
Bublaičio, iš šakių miestelio, Nau 27 metų. Meldžiu atsišaukti, ■ pla
miesčio valsčiaus. Jų pačių meldžia tesnes žinias suteiksiu laišku kiekvie
atsišaukti ar kas žino malonės pra nai.
(47)
nešti.
T. Klevaitis
«
Juozas S. Stanaitis
Box 279,
Dennison, Ohio. '
177 Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.
Pajieškau apsivedimui merginos
Pajieškau kaimynų Jurgio Bernoto ar našlės nuo 25 iki 35 metų amžiaus,
ir Petro šakalio, abu iš Prudelių kai aš esu našlys, 38 metų amžiaus, vai
mo, Zarasų apskričio. Jų phčių mel kų nėra. Malonėkit atsišaukti, pla
džiu atsišaukti ar kas žino malonės tesnes žinias suteiksiu laišku. (47)
pranešti.
(48)
Martinas Mulma
Jokūbas Stakionis
667 9-th are., Milwau!:ee, Wis.
Littles Lane Newburryport, Mass.
Pajieškau apsivedimui merginos,
Pajieškom pusseserės Alenos Janu- turi būt dora, graži katalikė. Geis
levičiutės, iš Dajunų sodžiaus, Že- tina, kad butų muzikališka. nes aš esu
maitkienio valsčiaus, Ukmergės aps muzikantas. Su pirmu laišku mel
kričio, 1913 metais gyveno So. Bosto džiu paveikslo, kitaip atsakymo ne
ne. Jieško Ona ir Rozalija Davido- duosiu. Paveikslus ant pareikalavi
naitės Kaunietienė ir Matulevičienė, me grąžinsiu. Meldžiu rašyti. Laiš
iš Lukošiškių kaimo. Turim svarbų kai bus sekrete užlaikomi.
reikalą ir meldžiu atsišaukti6j,aro. .e
K. F. M arti n
(47)
reikalą ir meldžiame atsišaukti. (48)
410 Wood st.,
Pittsburgh, Pa.
Ona Kaunietienė
612 Ziąn SU
Hartford, Conn.
REIKALĄ VIMAL
Pajieškau Vlado Baravyko, iš Ba
briškių sodž., Varėnos parapijos, Tra
DUONKEPIS.
kų apskričio. Turiu svarbų reikalą
Kuris moka kepti juodą duoną, lai
ir meldžiu jo paties ar kas žino pra tuojaus atsikreipia. Smulkių daiktų
nešti.
(47i nekepam. Valandos trumpos. Mokes
Felix Grendelius
tis gera.
(47)
225 Athens SU So. Boston, Mass.
N. KARLON
15 Beacon sti, So. Lavrence. Mass.

APSIVEDIMAL

j

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės,
katalikiško tikėjimo ir mokančios
anglų kalbą. Aš esu 26 metų vaiki
nas, geltonų plaukų, 5 pėdų 6 colių
augščio. Mylinčios dorą gyvenimą
malonės atsišaukti su pirmu laišku
prisiųsdamos savo paveikslą.
(47)
L. I-akačauskas
Michelin Hotel, Munising, Mich.

Reikalaujantį s farmeriai gero dar
bininko, nežiūrint kokioj valstijoj,
geistina butų, kad New Yorko, malo
nės kreiptis žemiau paduotu antrašu.
Esu jaunas vyras ir sutinku dirbti už
mažą mokestį nes gydytojų man pa
tarta apsigyventi ant farmų.
P. Kartavičius
63 Telegraph st, So. Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTAI
Pajieškau apsivedimui merginos 1 Rinkimui apgarsinimų ir antrašų.
Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų
arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų. Aš esu našlys, duoti paliudijimą kur dirbo už agen
(?)
turiu du vaiku, jauniausias 3 metų. tą. Kitokiems nėr atsakvmo.
STRUPAS AND CO.
Taipgi turiu baisikelių dirbtuvę. Gei
92 Warvick st,
Newark, N. J.
stina, kad butų siuvėja (kraučka).
A. Kapchunas
(48)
REIKALINGAS KRIAUČIUS prie
4702 Melrose st.,
Frankford, Philada, Pa.
vyrišku naujų drabužių. Pastovi vie
ta. Gera mokestis ir darbas ant vi
Pajieškau apsivedimui merginos, sados.
,
(47)
ne jaunesnės 25 metų amžiaus ir ne
Atsišaukite.
senesnės 35. Aš esu 32 metų. Pla
J. A. LIAVKUS
tesnių žinių meldžiu kreiptis. Atsa
216 E. Mai^t st., Cbllinsville, UI.
kymą duosiu kiekvienai.
Jonas Varis.
(47)
Reikalingi darbininkai.
3238 So. Halsted st., Chicago. III.
Dirbtuvėse, Rastorantuose. HotePajieškau apsivedimui lietuvaitės liuose. Darbo užtektinai kiekvieną
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, aš esu dieną, darbas (raunamas per
žinių, Už patarnavimą agentas
ima $1.00
26 metų vaikinas. Platesnių f
_
....................
”* įdėdamii atsakymui
kreipkities laišku, atsakymą duosiu
i Klauskit. *laišku
(47)
marke.
(48)
Petras čiupkis
P. S. 1NTERN
Box 172, Frankfort Heighte, III.
207 Harrison avė. Bost oiy Mass.

Į

Pajieškau apsivedimui merginos
REIKALINGI AGENTAI,
nuo 17 iki 23 metų amžiaus, aš esu
Galite atsišaukti sutinkant dirbti
23 metų vaikinas, pasiturintis ir tu-. Huosuomis nuo darbo valandomis arriu gerą darbą. Norinčios matyti ha ir pilną laiką. (Jeras uždarbis,
snieguotą Alaską malonės atsišaukti (Atsišaukite tuojaus pažymėdami dasu pirmu laišku prisiunčiant savo pa-'bartinj savo užsiėmimą.
įveiksią, atsakymą duosiu kiekvienai
THE SEN-RAYTO COMPANY
kiekvienai.
J. Shilaikis
(47)
C8I? Waie Park Ą»e^(47)1j
' Dziv A,
KAioelrk
OWB.
•>.
Kennecott, Alaska. I|

■‘ o0

KELEIVIS

«■

■r

f

ŽODIS ATHOLIO KORESPONDENTUI

Atsakymas

I
I

Paštas I

J. Ashmonui.

2 Milionai
Vartoje pereitais

metais

Rašyti korespondencija:s atgal, taigi kada kuopoje nei tarp Lietuvos ir užsienių se prašalint Šaltį
į laikraščius yra pagirtina:c kairumas, nei dešinumas nai veikia. Rašant laiškus
HILUS
,
daiktas, bet tik tuomet, ka dar nebuvo žinomas; net ir Lietuvon adresuot reikia,
cascaua£>quinin
da tos korespondencijos yra dabar p. Sulvanaitis vieną pavyzdžiui, šitaip:
Baltrui Baravykui,
parašytos teisingai; gi prie dieną karštai gina bolševi
Paūksmės kaimo,
šingai, t. y. korespondenci kus,, kitą dieną rašo laikrašPagirių valsčiaus,
jos parašytos neteisingai, tin korespondenciją ir ten
Pavyzdingos šalčiui gyduolės
Ukmergės apskričio,
daro didelę skriaudą, nes be- juos (bolševikus visaip išper 20 metų — pilių formo
Lithuania.
reikalo laiką eikvoji; laik- biauroja, o trečią dieną ta
je — saugios. tikros —
prašalina šaltį į 24 varaščio redakcija taip^pat tu riasi su tautininkų lyderiais Gubernijų Lietuvoje da
andas — gripą į 3
ri nemalonumų, nes iš to- kį tverti Sandaros kuopą. Ar bar nėra, ir jų nereik rašyti.
dienas. Geras bakturi raudo
la tušti ir niekam nenaudin- tai vis reiškia socialistų Giminių geriausia pajieškot ną viršų su Mr. Hillsnkas
’s peveikslu.
rašant Lietuvoje pažįstan. gi ginčai; čia jau skriau- rimtumą?"
Visuose Aptiekose.
tiems
ar kaimynams laišką.
džiami ir laikraščio skaity
Prie šios progos noriu
APSAUGOKITE SAVO IN
tojai, kurie noroms-neno- pataisyti p. Vietos socialisto
Chas.
Melniui.
—
Rašykit!
STRUMENTUS, KAD
rom priversti yra tuos'gin- žinutėje, tlpusioje
Relein
savo
giminėm,
gyvenantiem
NIEKAS NEPAVOGTŲ.
• čus skaityti.
vio N42-me numeryje, IaUžrašykite savo vardą ir pavardę
tame
valsčiuje,
kur
esate
gi

Nesenai viename Kelei- bąi neteisingą užsipuolimą
ant kiekvieno daikto, nežiūrint ar jis
outų geležinis, medinis arba kitokio
vio 99 numeryje tilpo korės- ant manęs. Ten yra pasa mę, arba tesiog valsčiun ir metalo.
Toji juodyta, kūną aš par
metrikus
gal
reikalingus
pondencija parašyta p. Sul kyta, buk aš leidžiąs LSS.
duodu taip giliai įtraukia parašytas
R“įEVvffi
vanaičio. Ten visos nedo kuopos vardu motorcyklių gausite. Per konsulius to Kaina 50c. ir
rybės suverčiamos vis ant ant išlaimėjimo ir visai kuo reikalaut negalima, nes Lie Radi u m ant $1.00.
kiekvieno laikrodžio.
arba sieninio. ?ali padaryti pats
tų "kairiųjų. 99 Girdi, kai- pos nepasiklausęs. Jeigu p. tuva da nepripažinta, o Ru- į mažo
* aiškiai galėsi matyt tamsiausioj
rieji” dalyvauja bažnytinė Viet. Soc. moka lietuviškai sijos konsuiiai tame jums naktyj
kiek laiko. Kaina 50c. ir $1.00.
Elektrinės lempukės ir kitų daiktų.
se vestuvėse ir, ve, kunigas skaityti ir matė išlaimėjimo nieko negali pagelbėti.
kurie šviečia tamsoje po 25c. Viskas
išmetė vieną "kairiaspamį" tikietus, tai negalėjo nesup
ra gvarantuojama. Agentams geras
K.
Gaubui,
T.
Dauniui
ir
. Išsirašyt gali ruzinąis.
iš bažnyčios ir paskui tas rasti, kad tą motorcyklių aš
D. R. LEONS
(49t
Limontui.
—
Jūsų
atviro
lai
davė kunigui progos apkal pats leidžiu ant išlaimėjimo,
žos
BANK
ST.
NORFOLK,
VA.
tinti "kairiuosius 99 bažny- o tik surinktus pinigus ski ško Lietuvos Atstatymo
riu pusiau LSS. 114 kp. (nes Bendrovei nedėsime, nes
čios padegime.
"Keleivis
organu tos
Pirmiausia turiu pasaky- kada tikietus spausdinau, bendrovės. nėra
Kunigas
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
ti, kad kunigas pats tą pro kuopa nebuvo darius nuta nesąmonę pasakyti; galėjo
Mentholatum Co. Prieš eisiant guh
męs
veidą mosėia per kelis vakarus,
gą sau pasidare, išmesda- rimo dėtis prie L. K. S.) ir negirdėjom, kad ta bendro I oištepk
padarys veidą tyru ir skaisčia baltu.
kalinių
fondan.
Tai
kasgi
mas tą vaikiną iš bažnyčios,
mostis išima plėtmus raudonus,
vė "bedieviškas" knygas lei Toji
juodus arba šlakus ir prašalina viso
nes išmestasis iškalno nega čia blogo? Ar p. V. Soc. stu.
Apie tai galite pasitei
spuogus nuo veido. Kaina dėžulėjo žinoti.■9 » kad jį kunigas yra priešingas, kad aš noriu rauti pas tos pačios bendro kius
tės 50c. ir $1.00.
Pinigu* galit siųst
išmes iš bažnyčios ir kad vė padaryti auką? Jeigu aš vės pirmininką R. Karužą. ir štampemis.
J. RIMKUS.
liau užsidegs bažnyčia; to- matyčiau p. V. Soc. aukau
P. O. BOX 36.
Holbrook, Mass.
kiu budu išmestojo už tai jant kokią nors nuosavybę Frank Shapko. —
Rusų- MOTERIMS PLAUTIS
negalima kaltinti, nes kas viešam reikalui, tai aš jį da
japonų
karė
prasidėjo
sau
ČIRKŠLĖ $1.75.
nori šunį mušti, tai ir pagalį pagirčiau, o jis mane dargi sio mėnesyje 1904 metais,
o
per
laikrašti
visaip
iškolioranda; taip buvo ir su kuni
go kaltinamais. Jie kiekvie jo. Fe, kaip tai negražu, pasibaigė rugpiučio 9 d. 1905
nai progai pasitaikius mėgi kad tokie žmonės mėgina metais. Taikos sutartis buužtvirtinta pasirašymais
na kaip nors pakenkti savo dar save socialistais skaity vo
5
d.
rugsėjo, 1905 metais,
politikos priešininkams. Pa tis.
99
Portsmouth
mieste, Ameri Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų
sakyk p. Sulvanaiti, kokią Kad gerb. Keleivio" repasitenkinimu rekomenduoja. Padaryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
progą kunigas turėjo įskųsti dakcija aiškiau galėtų ma koj.
na savyje 8 uncijas vandens, čirUi
tyti,
jog
aš
ne
be
pamato
policijai ir apdraudos (insu
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
rance) kompanijai D. G-ną, esu priverstas aiškintis dėl
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
buk jis padegęs bažnyčią? p. Viet. Socialisto užmetinėdėl apmokėjimo persiuntimo. T
—uri0 bet gi jis buvo įskųstas. jimo, čia pridedu vieną mo♦ me daugybę tiems panašių dalykų ir
prietaisų. Rašykit tuojaos.
tU
Žinoma, kunigas nieko ne- torcykliaus išlaimėjimo tiFISHLEIGH & CO.. Dept. 924.
laimėjo, nes prie nekalto kietą, iš kurio bus aišku,
CHICAGO. ILL
Už Suv. Valst. rubežių kaina $2.t pi
žmogaus nelengva prisika kas tą išlaimėjimą daro. Į
nigai turi būt prisiųsti iškalno.
binti, tečiaus kunigas gata kitas Viet. Soc. nesąmones
vas pats bažnyčią padegti/ neatsakinėsiu, nes ir čia,
3
SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ
DAKTARAS NAMUOSE.
išsiųsime pakelį teatri i
kad tik vėliau sau nepatin kaip ir p. Sulvanaičio, dau niųKiekvienam
Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atydoa toks pasiūlymas.
pinigų, iš kurių gali tirėti daug
Tik
ką
išėjo
iš
spaudos
naują
kny

kamus asmenis apkaltinti. giau asmeniškos pagiežos, smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
Kodėl nepabandyti? Męs turime tik 10.000 tokių laikradčlių ant tokio
ga Daktaras Namuose; knypitė tal
Prisiųskite savo adresą, o mes įi pina visokias žoles su aprašymu vi speciali^ pasiūlymo. Prieš kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du
iliustruotą kataliogą geriausių laik
Iš to viso p. Sulvanaitis negu darugiškos kritikos.
prisiusime jums
y sokių žolių šaknų, žiedų ir tt. ir nuo kaft brangiau už tą laikrodėli — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus
rodžių
ir
įvairių
naujų
išradimų,
kas
A. Dambrauskas.
.MAGIJOS KATALIOGĄ.
« kokių ligų yra variuojamos.- Su loty DYKAI šalę jo. Kad būt užganėdintu tuom specialiu pasiulymu, paklaus
daro išvedimą, kad kairieji
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
Jame rasite visokių štukų ir a niškais užvardijimais, taip, kad kiek kit kur norit, persitikrinsit, kad tas laikrodėlis už $9.95 ištiesų stebuklingas.
(4S)
Nuo redakcijos: Taip, ant timo lėšas. Rašykit tuojaus:
ėsą šnipai. Na, kaip sau no
burtu. Galima jų išmokt ir gaut X vienas galės jas gauti bile aptiekoje,
PRACTICAL SALES CO.
gerą darba teatruose. Adresas: C taipgi ir gerų patarimų su daugeliu
rite, čia jau dėta ir perdėta. tikieto aiškiai pasakyta, kad
1219 North Irving Avė., Dept 15,
.
"MAGIJOS"
(42) 3 receptų. Tokia knygutė labai reika
motorcyklius
leidžiamas
A.
Žinoma, aš čia visai neužta
3 Box 772. VVATERBURY, CONN. J linga kiekvienam. Prekė $1.00.
CHICAGO. ILL
Dambrausko
vardu,
tik
pu

riu tų asmenų, kurie šiaip
M. ZUKAITIS
(51)
4? Hudson Ave„ Rochester. N. Y.
yra dideli kunigų priešai, o i sė pelno skiriama LSS. 114
atsigrįžę prašo to paties ku kuopai ir Kalinių šelpimo
KARĖ PASIBAIGĖ.
nigo "palaiminimo į mote Fondui. Bet Vietos Socia
listas
savo
korespondencijoj
rystės stoną." Bet tokie da
' r jLENGVA IŠMOKTI
lykai pas mus nenaujiena ir sakė, kad LSS. 114 kuopa
vargu rasi kur lietuvių ko jau miras.
loniją, kad panašių daiktų
neatsikartotų.
Panašias
MARGUMYNAI.
f
JEIGU LEKCIJA NEPATIKS, GRĄŽYSIME JUMS PINIGUS
"nuodėmes" nuolat papildo
_
Nėra
geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir
Pakrikusioj darbo ir kapi
"kairieji” ir "dešinieji" iš talo konferencijoj jauniklis rašyti Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą
kalbą namie. Kekviena lekcija šio kurso kaiba apie atskirus dalykus
Ar nori matyti, kaip karės mūšiai
socialistų grupės, ir musų Rokfeleris atstovavo "publi anglų
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi ėjo Francijoj, Rusijoj,
Rumunijoj,
"šliupiniai” iš tautininkų ką." Kaipo "publika,” šitas viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- Belgijoj. Lenkijoj, Lietuvoj, Vengri
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi i mokinio mintį su joj, Italijoj, Galicijoj ir Turkijoj?
pusės.
milionierius tarpininkavo tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, Kolei visko neišmoksta. Išta Ar nori matyti, kaip orlaiviai pa
Viską ką turi padaryti, tai pamatyt tą laikrodi ir Jus persitikrinsite,
kovojo? Kaip submarinai
Žinia, gaila, kad taip pas tarpe darbininkų atstovų ir rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. dangėse
.. sis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek juros gelmėse veikė? Visa tai jus kad tai didžiausia nupiginamas už tą kainą. Toks didžio, kaip paveikslėlis,
mus vra, bet visi žinome ir kaiptalo advokatų. Jisai cijų Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių galite matyt savo namuose, su labai genialia 21 akmens viduriai, gražiausia gravi tu r* PAAUKSUOTI viršai
mažais ekspensais. Męs gavome dau su dviem antvožais. Gvarantuoti ant 25 metu. 350.00 laikrodis nebus pa
kodėl taip yra. Tai kam čia badydamas pirštu Į bibliją puslapių.
gybę nauju karės paveikslų steresko- rankesnis. Užtikrinam, kad visi Jūsų draugai mylės. Jus mielai norėsit
štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
priekaištus daryti, kur nėra lenai aiškino, kad darbinin
turėti su savim jį Europoje. Kada persitikrinsit kaip gerai jis laiko laiką,
. Gerbiamieji:— Meldžiu priimti uuo manęs širdingiausią jums padėka pui. Kada pažiūri į juos per stereskopą, išrodo tarsi pats esi ant karės pripažinsit, kad tai tikras barganas.
jiems vietos, ir prasimanyti kai ir kapitalistai turi mylė uz jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jusu lauko.
Gera* tik per 30 dieną.
Stereskopas, kurį čia matote, Dovanas, kurias duosim per 30 die
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipg, aciu ir už konsuliatokius dalykus, kaip šnipys- ti vieni kitus.
Union Sales- Co., Dept. (339)
nų
sekančios;
(1)
Automatiška
yla,
kaštuoja
tik
1
doleris.
tiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai vra pigus. Su auršta
747 No. Lincoln St., Chicogo.
No. 1, 200 skirtingų karės paveiks kuri siuva taip, kaip mašina. (2) Ma
tė? Čia visa kaltė yra mu
Tuo tarpu pono Rokfele pagarba,’JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovm, Pa., July 11, 1917.
lų už $3.00. Męs taipgi turime kito šinėlė pinigams tikros skuros. (31
KUPONAS.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po kių paveikslų stereskopui, kurių čio Pagerintas Stereskopas, naujausios
sų žmonėse įsigyvenusių pa rio kasyklose West Virgini
Gentlemen:—
*
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo nai listą paduodame. Kiekviena seri mados.
(4) Automatiškos plaukų
Enclosed please find 35c.
pročių, ir da daug laiko pra joj sustreikavo angliakasai, kėdamas dabar tik $3.00 už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. ja turi 25 paveikslus ir karštuoju 35c. žirklės. Kerpa
plaukus taip lengvai,
shiping charges for
which
eis, kol męs nuo tų papročių reikalaudami sau daugiau Vėliaus gali būt pervė’u Atminkit, męs turime tik 50 šių kursų po $3.90 Kada užsisakot parašykit tik numerį kaip kad šukuotum. (5) Raktams send me 21-jėwel watch. You
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir serijos ir męs prisiusime.
žiedas. (6) Ženklintas žiedas, pa
will also send
me yuor previsai galėsime atsikratyti. duonos. Ir vietoj meilės, mas.
Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo
sents.
I will pay
postman
auksuotas ant 10 metų.
Nenoriu aš čia būti sprendė prieš streikierius pasirodė kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums
Nesiųsk pinigų, tik iškirpk kuponą
$9.95 when the goods are deliatgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugražinsime pinigus šis
ir įdėk su juo 35c. uždengti prisiunvered. I am aending you this
ju, katrie socialistai (dabar apkasų šautuvai.
kui*$as yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi
timą ir prisiųsk ŠIANDIEN. Už
order at once so that 1 should
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga Prisiųsk pini
kairieji jau komunistai) yra
Vulkanas,
get yuor free preser.ts. 1’11 trv
mokėti gromatnešiui $9.95, kada at
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siusk ”.Money Orde
neš laikmdėlį ir dovanas. Su užsa
your watch 10 days. If don’t
geresni, bet tiek pasakysiu,
riu” šiuo adre'su:
(471
kymų, siųsk tik 35c. už prisiuntimą.
likę it, I wiil return it with
”
Sosialistai
yra
biaurySerijos
vardas.
Kaina
kad tarp Atholio socialistų
Nepraleisk geros progos. Užsirašyk
your presents and you wil! reK.
BEN.
WAITCHES
101 Istoriškos vietos Amerikoj 35c. ŠIANDIEN.
fund my money.
(50)
nepasidarė jokių permainų bės!” šukavo savo prakalbo 4456 SO. HERMTTAGE AVĖ.
35c.
CHICAGO. ILL
102 AŪankymas Washingtono
Name............................................. ,
Union Sales Co.,
35c.
jiems pasivadinus kairiai se klerikalų nepraustabur
103 Niagaros vandenpuolis ..
35c.
Kelionė
per
Dixie
žemę
..
104
747
NO.
LINCOLN
ST,
Dept.
339%
Address .........................................
siais, ar tai mes į juos pa nis Račkus.
•>0C.
105 Kelionė Vakaruose ...........
CHICAGO, ILL.
■5
B
’
—
—
■»
—
—
"fr
—
$
žiūrėsime is moralės pusės, "Socialistai yra parsida
106 Kelionė Pacifiko krantais .. 35c.
Kelionė po didmiesčius
107
vėliai
ir
šunes!
”
sušuko
savo
ar principų išlaikyme. Ir
35c.
Amerikoje ..
SIŲSKIT PINIGU SĮ LIETUVĄ
35c.
kodėl p. Sulvanaitis nematė prakalboj Norvvoode komu
108 Philipinų salose ...............
35c.
100 Kristaus gyvenimas ....
juose nieko blogo seniau, kol nistų "mokytojas" Bimba.
Lietuviškai - Lenkiška Aptinka
Pinigai jau aplaikomi reguliariškai.
35c.
110 Kelionė po Palestiną ....
___
jie nebuvo kairieji, o tik da Well, Račkau, Bimba tam
111Kelionė po Kiniją ir Japoniją 35c.
Jein norite telainrų vaisto lemoms kainom*, tai visada aškfte
112 Atlankymas Romos ir
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo viLIETUVOJE EINA MARKES IR RUBLIAI
bar jam "atsivėrė” išminties stą jau "subvtino!”
Venecijos .............................. 35c.
aokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo uUaenijuato rak
žvalgas.
SIUNČIAME TELEGRAFU IR PACTA
durelės? Ant galo noriu
113 Kelionė Italijoj ir Šveicarijoj 35c.
matiimi, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plau
114 Kelionė Anglijoj ir Francijoj 354.
čių, nuo kosulio ir kitu ligų. Taipgi turimo nuo visokių slaptingų li
pasakyti vieną "sekretą,”
Neatidėliokite, bet GELBĖKITE GIMINES TUOJAUS.
35c.
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dol vyrų ir mo
115 Norvegijoj ir Švedijoj
■
35c. i 1terų. Dieftų ii Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
Pasaulio
stebuklai
...............
kuris gal išaiškins
visas Įstatymai, tai iygiai kaip
116
GVARANTUOJAME PILNAI KIEKVIENĄ CENTĄ.
117 Vestuvių.varpai (juokai) .. 35c.
isime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už"paslaptį.” štai kas: p. Sul voratinkliai — didelė musė
dyką. Todėl
118 Gyvūnai (juokai) ........ ..
“U jeigu norit* gaut gerus vaistu* ir aučMyt pinigus, tad
Ateikite ypatiškai arba rašykite:
119 Vaikai vis bus vaikai...........
ateikite j APPTIEKA
____pa numeriu
(1)
vanaitis su keliais draugais niekuomet i juos neįkliuva,
120 Automobiliu po New Yorka. 35c.
turi asmeniškumų, na ir, pa bet mažutė visuomet būna
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS
100 SALĖM ST, >1
121 __________
■■ikanalu
Kelionė Panamos
BOSTON, MAS8.
. 35.%
122 Mergaitės vis mergaitės
sitaikius karštesniam upui, jų ‘auka.
_
i ..... 35c.
Vladas Kairys, Mgr.
M

’s.
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NUSIPIRK MOSTIES
y

J

Extra Dovanai!

i

I

DYKAI!

lfs

Mokinkis Angliškai Namie

30 Lekcijų EEH Dabar $3.00

u

,»

nori jiems atkeršyti. PagaNuoseklus darbas turi tu
liaus, reikia pažymėti ir tai,
kad d Sulvanaitis iš LSS. rėti 1 nuošimti įkvėpimo ir

.

136 EAST 42-mi STREET,

NEW YORK. N- Y.

Arti Grand Centrai Stoties.
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Mj

-

~

11

-

-

■

J

Nesiųsk pinigų, vien tik 1$1, 1kitus
daiktus.. Neatidėatmoktai atsiėmęs daiktu.
Įlok, užsisakyk šiandien.
(49)
NOVELTY SALES CO. Dept (293)
147 — 4-th Av*, Raom 31$ ,
NEW YORK, N. Y. ’

DRAUGAI! putinkite -Keleivi” kaipo Htikimp dtrbi-

ninku UikraA|. Kai** metenu HĮM.

.......

-

i
r

H•

KELEIVIS

Laiškai iš Lietuvos

Nuo mfluenzos

Burnai plauti,

Sustabdyk tą
Kosulį

v

dantims ir apskritai
kaipo antiseptinis vei
ksnys Sevesa's antisepsol. (Severos Arftisepsolius beturi sau ly
gaus sulig kaina ir ko
kybe. Reikalauk šito
tikro, nuopelningo sutaisvmo savo aptiekoje. Kaina 35 centai :r
2 centai mokesčių.

ar paprasto užsišaldymo reikia gydytis tuoiaus.
Imk vieną ar
div Severa’s Cold and
Grip T-biels (Severos
Plotkelį nuo PeršaliGripoj
iki
mo ir
viduriai stiliuose*, Paskui imk vieną kas 3 ar
4 valandos iki bus gauta pageidajamos pasėkmės. Nusipirk šitų
plotkelių skrynutę už
30c. ir 2c. mokesčiu.

Sako, amerikiečių aukas su šitokį laišką:
”Dėkavojam už laišką, ku
naudoja kunigai ir ponai.
rį
atsiuntei savo šeimynai
K. A. Masaitis iš Lincoln,
19
birželio. Iš jūsų laiško
Neleisk jam apsibūti ant visos žiemos. Nusik
N. H., prisiuntė mums laišmęs
sužinojom,
kad
esate
ratyk ji tuojaus. Nuvaryk jį šalin, vartodamas
gautą nuo savo giminių
perai žinomą, ištikimą, priimnų, idėalį ir veikla
gyvi
ir
sveiki.
Męs
taip

iš Veliuonos, Kauno guber
mlngą vaistą nuo kosulio, kurio vardas kaip
nijos. Tarp kitako tame lai gi dar gyvi, nors labai daug
žinote, yra
kentėjom nuo rusų, vokiečių
Kaipo Linimento,
ške rašoma:
Vidurių užkietė
r
bolševikų,
žinot,
kad
prie
"Dabar pas mus tikra Lie
jimas
jus nerasite geresnio,
skanesnio ar tokia že
tuva. Visiems biedniems be vieškelio gyvenam, tai visi
greitai
prašaunama
ma kaina kaip Severa’s
kepenų veikimas pažemiams žmonėms bus dali skriaudė, kas tik neužėjo.
Gothard
Oil
(Sėdė

akstinimas ir abelnas
jus), kuris yra žinomas
nama žemė, tai kas nori gau Visko surašyti negalima,
pagerėjimas pasrebia
per paskutinius 38 me
ma tuojaus imant ant
ti žemės, dabar turi užsira- nes nežinom ar nueis šitas
tus
kaipo
geras
nami

nakties Severa’s Liver
aiškas.
”
nis
vaistas
nuo
vieti

r šyti ir pasakyti, kiek nori, c
Pilis (Severos Pigulnių skausmų. Kainos
kas kepenims).
Pa
pavasarį žemė bus dalina Išsiųstų daiktų negavo.
3o centų ir 60c. su 2
sekmės pasirodo ant
ir 3 centais mokesčių.
ma. Žinote, dabar pas mus
rytojaus be piovimo
Kįtas prisiųstas mums Jo
ar blogų
pasekmių.
nauji laikai ir viskas nauja.
x
Kaina
25
centai
ir 1
Jei norit, tai parvažiuokit no Valaugos laiškas nuo
centas mokesčių.
Jūsų inkstams.
pavasarį, jeigu bus galima. Jkmergės skamba šitaip:
Nervuotumas •
prisieina atlikti tam
"Dabar, mieli broliai, ra "Visi nusišluostėm gailias
tikra apstis darbo kas
-sis
hAJou seųo^iĮ teą
dien. Jei jie silpni ar
šykite plačiau, kas pas jus tavo ašaras, kaip gavom nuo
temos stovis ir reika
ligoti, tai jų darbo
lauja švelnijančio, ra
Amerijoj girdėtis. Męs ma ėvelio laišką. Sveikinam
Kuriuo žmonės pasekmingai gydosi nuo kosulio
i našumas
sumenkėja.
minančio,
malšinan
:
avo
brangu
tėvelį
visi.
Vie

;r
šalčio
nuo
1881
m.,
kuomet
jis
pirmu
kartu
Atitaisyk šitą kliūtį,
nėme, kad jus papuolėt ka
čio ir podraug užten
imdamas Severa’s Kidtapo pasiūlytas visuomenei. Nuo to laiko jis
kamai akstinančio toriumenėn ir kad jau gyvų lų žodžiu, užtekėjo mums
ney and Liver Remedy
niko.
Imk Severa’s
įgijo vardą gydyme kosulio, slogų, sunkaus al
aule,
prašvito
akis
ir
užgal nėra, bet kaip gavome
(Severos
Gyduolę
Nervoton
(Severos
savimo,
užkimimo,
skaudamos
gerklės
ir
mėšlunnuo
Inkstų ir Ke
Jilervetoną) prirašytolaišką, tai net akįs nušvitę niršom visas bėdas ir neginio krupo. Jis yra priimnus gerti. Vaikai ir
penų). Nugaros skau
Nervotoną prirašyto
iš džiaugsmo, kad jųs da gy aimes, kad musų tėvelis dar
dėjimas apsistos ir liga
suaugę myli ji.* Jame nėra opiatų. Jį parduoda
mis dozomis ir "tuo
pranyks. • Kainos: 75
jaus busi ant kelio į
aptiekininkai visur. Kaina 25 ir 50 centų su 1 ir
vi ir mus da nepamiršote. ?yvas. Męs gyvenam toj
ir $1.25 su 3 ir 5 cen
sveikatą. Kaina $1.25
>ačoj
vietoj.
Esam
visi
2
centais
taksų.
tais mokesčių.
Žmonės dabar bėga pas mus
ir 5 centai mokesčių.
kaip ant kokių atlaidų ir vis įveiki ir da turime kąsnį
Gauk Severos vaistus aptiekose. Jeigu negali jų gauti, tai absiųsk pripuolamą sumą drauge su
klausia, kaip jums einasi, iuonos. Bet■ keturi metai
mokesčiais ir užsakvmu, o vaistai bus prisiųsti tuojaus.
karės
prailgo
mums
kaip
ką laiške rašot. 0 kaip ra
W. F. SEVERĄ CO^ CEDAR RAPIDS, I0WA
šau jums laišką, tai turiu pa iOO metų. Gavom jūsų grosislėpti, nes ir vėl visi subė natą 19 juniaus. Gromatą
gę lenda į akis: vieni sako, iriėmėm, bet jūsų posilkos
pasiklausk, gal ką žino apie įegavom .ir Dievas žino, ar
Nesiųsk tamsta
musų, kiti vėl apie musų. As gausim.
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų
lieko,
ba
prapuola.
”
sustingimo,
skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant
ir rodos, negaunu.
"Jus rašot, kad jus siun 3,000 AMERIKOS KAREI“Draugą Reikalew
čiat daug aukų biedniem> ZIŲ LIETUVOS ARMIJOJ
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiau* be jo neapsieina.
žmonėms Lietuvoje. Tiesa
Yra tik vienas Pain-Eipelleris ir dėl jusn apsaugojimo, jis yra paženklintas
Paryžius. — Daugiau kaip
kaip kokių aukų čia pareina >,000 Amerikos kareivių įsimusu vaizbaženkliu
bet biedni žmonės maža ašė lietuvių armijon, o 650
ANCHOR (ĮK-Stras)
gauna, galima sakyt, kad vi luvusių Amerikos oficierių
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir ($5e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
sai negauna.
Žinot, pei sirašė lenkų kariumenėn.
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadvay, New Yark
daug rankų eina, tai pasku reigu tarp lenkų ir lietuvių
tiniems maža kas belieka viltų karė, tai buvusieji APareina kartais kokių milti nerikos kareiviai turėtų kaAš, Alena Kostovsb, pasini
DAKTARAS
ir konservų (kenų), bet jie •iauti vieni prieš kitus. Pa
. dau visai publikai akyse.
patenka visų pirma Į poni vyzdžiu gali būt du broliu,
INC.
ir kunigų rankas; jei ka: zuriedu pirma buvo Ameri
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
nuo jų atieka, tai žmonėm: kos kariumenėj oficieriais. I ŠIUOMIBANK1ERIAI
PRANEŠAME, KAD
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
padalina, ir tai nevisiems /ienas jų dabar yra kapito SUKATOJE, 13 RUGSĖJO, 1919.
bet tik tiems, ką turi maži įu lietuvių kariumenėj, o ki- BOSTONE po num 78 SALĖM ST,
67 Chamber Street
ATIDARĖME MES NAUJĄ
vaikų iki 13 metų. Kadt as majoru lenkų armijoj.
BOSTON, MASS.
BANKĄ
Gydo
abelnas
ir veneriškas ligas
mes pakelėm protestą prieš
reikaluose patarimus
Padėjimas Pabaltijos ša- čiaVisokiuose
galite
gaut
visiškai
dykai.
•ponus ir kunigus, nurodyda įse yra labai rimtas ir karė
Musų Banka padaro visokias pi
mi, kad musų broliai Ameri ar naujų respublikų gali nigines
transakcijas. Išsiunčia pi
nigus pigiausiomis kainomis, su
koje aukauja tuos daiktu, žilti bile valanda.
“Lietuviškas išradėjas
perka ir parduoda "Karės Taupy
mums visiems, tai musų kle
mo Markes” ir "Liberty Bondus;”
šituo vardu knygutė pa
padaro visokius Jerentavus patvir
bonas atsakė, kad darbinin PAVOGĖ 1,480 KVORTŲ
tinimus
su
Konsulato
paliudvjirodys Jums kiek žmonės
kai Amerikoj neduoda ne
mais. Sutvarko apdraudos reika
DEGTINĖS.
pelno
padarė ir kiek dar
lus ir palikimus.
kapeikos; visas aukas sude
Kas mane išgelbėjo nuo varginančių
ligų? Salutaras Bitteris. Aš per
Teubenville, Ohio. — Jur
gali
padaryti
per
išradi

da Amerikos kunigai ir po
DRAUGAI!
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.
mus.
Jeigu norite kad Jums butų pa
nai dėl Lietuvos kunigų ii gis Jurevičius turėjo pasiAš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir
tarnauta
teisingai
ir
saugiai,
«r
m>Tą
brangią
knygutę i dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
ėjęs
savo
skiepe
1,488
kvor-,
ponų.
rit kad Jūsų uždirbti pinigai butų
suvalgytas maistas suteikdavo
siunčiame kiekvienam ant iI ir
daug man nesmagumo — atsiliepdavo
"Ar ilgai duosite save as degtinės ”ant zopasto." padėti sdugiai, tad ateikite i musų
Banką, Jus persitikrinsite, kad mes
pareikalavimo
•skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas
mulkinti, broliai lietuviai": r, rodos, jis niekam apie tai netiktai
esame Bankieriai, bet ir
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę.
įepasakojo,
o
betgi
jo
kai

teisingi jūsų prieteliai.
Nedėkite ir neaukaukite
Į šonuose ir strėnose. Niekur aš negaDYKAI
Su draugiškais pasveikinimais.
I vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet
Lietuvos biedniems nieko nynai sužinojo. Kada jis
Kaipo žinovai (expertai)
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras
luėjo
anądien
į
skiepą
pasi

People’s Exchange Bank
nes vistiek jų nešelpia. NeBitteris ir Salutaras Regulatria dėl
patentu bandome išradi
I
moterų,
pradėjau gerai jausties, gerai
derėti
savo
gerybėmis,
jo
įnėtykit savo sunkiai uždir
mus DYKAI. Rašykite rei
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
legtinės
jau
nebuvo,
tik
bubtų skatikų, nes jais naudo
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
(fALVOS SKAUDĖJIMAS.
kalaudami musų knygu
'0
skiepo
sienoje
didelė
skynebegaliu pažint ir palikau laiminga
jasi kunigai ir ponai. Stengnaudodama Salutaras Bitteria. Kaina
Galvos skaudėjimas yra tės:
,
ė.
Pasirodo,
kad
iš
kito
nakitės kiekvienas pasiųst,
$1.25. Galima gaut geresnėse aptiekoAM. E. PATENT OFFICE
simptomu, rodančiu kad tūli
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:
savo giminėms atskirai au no sklepan kažin kas įsika- kūno organai nenormaliai
Ine.
SALUTARAS CHEMICAL 1NST.
kų, tai tuomet juos sušelpsi ė ir išnešė visą tavorą.
Žolės nuo visokių blogumų.
718 MATHER BLDG (Ks)
veikia.
Skauda
galva,
bet
J. BALTRĖNAS, Prof.
te, tuomet suraminsite nu
WASH1NGTON, D. C.
1911 Suvienytose Valstijo- kiti organai serga. Daž
1707 Halsted St..
CHICAGO. ILL
liūdusias jų širdis. O jeigu e surinkta 9,000,000,000 niausiai skilvio nesveikata
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
tiesiog negalit pristatyt rvarų bovelnos sėklų, kurių yra tikra priežasčia. Dau
pašalpos saviškiams į ran ;ertė buvo $732.000,000.
gybė galvos skaudėjimo for
Žmogue kasosi galvą, I
kas, tai aš jums sakau,
mų paeina nuo skilvio bet
kad palengvint niežėjimą, i
kad tuomet visai nesiųskit
Senovės graikų mokslavy- varkės. Perdidelis nuodų
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka- I
ir neaukaukit, nes žmonės ds Hipokratas yra vadina susikrovimas
žarnose tuos
sosi nejučiom*. Bet jis j
pašalpos negauna. ' žinot, mas ”medicinos tėvu,” nes nuodus perleidžia
žino,
kad jam niežti, ir
į kraują,
visi kiti tą z;no.
mus nėra nei iis padėjo pamatą medicinos
dabar pas
kuris juos atneša ir į smege
Vyrai ir moteris kenčia
f A
krautuvių, nei miltų, nei nokslui.
niežėjimą nuo pleiskanų,
nių
celes,
gimdant
galvos
cukraus, nei kitokių daiktų.
o kenčia bereikalingai,
P. A. Jatulevidus. skausmą. Jeigu jus paimsi
nes tą niežėjimą galima
Tai kaip pareina kokių daly
L
lengvai prašalinti. Nebus
te
Trinerio
Amerikoniško
kų, tai pirmutiniai aprūpina
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
Kartaus
Vyno
Elixerio,
tas
įvykstančių ne. u pleiskanų.
save kunigai ir ponai, nes
vaistas
išvalo
vidurius,
pra

i panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
per jų rankas viskas eina.”
šalindamas nuodus iš jų ir
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
Toliaus laiško autorė ap
nų atsinaujinimo.
galvos skaudėjimas nustoja.
RUFFI.ES. yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
rašo, kaip karės metu vokie 279 HANOVER STREET,
Trinerio vaistas atgaivina
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
I
BOSTON. MASS.
čiai vargino žmones ir sako:
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
apetitą ir palengvina mais
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
.IETUVIŲ
ATYDAI!
”Daug žmonių iš proto iš
to virškinimą. Štai ką ra
galime atsiust jums tiesiog, jeį gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
ėję ir dabar da nepasveiks- I visas Lietuvos vietas. kur tik gali šo Mrs. J. A. Graishe iš Parpaštas. MES NUSIUNČIA 
—
—•F. AO. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadvray. New York
ta. Stasys Ramonas iš Kal msiekti
TE PINIGUS, gvarantuojam už jų kin, Ark.: ”Męs esame ištik
vių išėjo iš proto, Antanas ■ristatymą.
iujų daugiau negu paten-i
. Rakauskas išėjo ir proto ir Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia kinti iš stebėtino Trinerio
Markės ir Rubliai, todėl parduoVeliuonos klebonas išėjo iš cija
Amerikoniško Kartaus Vy
’am kursą vienų ir kitų.
proto — jau tris metai kaip Rubliai 1<H» — $7.00.
no Elixerio.” Galite jį gauti
Jeiįu sergate Rheumatizna Jnm* jokioa fyducIA* ne gelbėjo parsitrauk it UKSUS
$1 50
*•
bažnyčion neina.
Lenk Mark. — 1OO — $2.60.
pas savo .aptekorių, kuri GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO. (jerti). Prtk* už bonk, ........................
Si.ob
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATIZMO.(tepti) Prtkl ............. ... ..........
Vok.
Mark.
100
—
$5J>O.
”Bronislava Masaitis.”
taipgi gausit ir Trinerio An,$I 50
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina avsilpnitf kraują. Pržkė...........
Kainos mainosi, bet priduodam
f’SD
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. ataugina stiprina plaukus Prtk*....
gelica Kartų Toniką, Trine
artymiausią kursą.
1URSUS SKII.VINIS -RITERIS, rc^uliuoj* ir pravalo vidurius. Krik* ................... $100
Prie vieškelio gyveno, daug Įsteigiamas ir veikiamas kapitalas rio Linimentą, Trinerio Rau
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS., Moterą draugas nelaimėje PrtH
kentėjo.
$500,000.
(7)
Męs
«mnčism»
kožnam snt
pareikalavimo
mni, didelį Katslioj, Naminių Gydnotų
l.
T_.
-----------------------------------------------------------------donas pigulkas ir k. — Jo-, kuriame
rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kaną. sveikstu,
lygis ir pagelbg.
V AL. BACHEVIČIA
X "Keleivio” skaitytojas Jo
seph Triner Co., 1333-43
URSUS REMEDY @.,
nas Valauga, kuris gyvena 279 Hanover Street.
{So. Ashland Avė., Chicago,
160
N.
WELLS
ST..
DEP. A CHICAGO. ILL.
Painsdale, Mich., gavo nuo
Boston, Mass. •Illinois.
■ • Copvright 1919 by Jos. Triner Co. J
• Ukmergės ir prisiuntė mum

Severo’s
Basamas
Plaučiams

i]

Gardžiausi užkandžir.ms

čakonai, kurie vra originaiuoti
Naujosios Anglijos, yra vien: is ge
riausių ROYA1. LUNCH—jie yra iškepti tamsiai
rusva spalva ir įšproduktuoti Nation Biecuit
kompanijos.

4

People’s Exchange

S. M. Pearl

LIETUVIŠKA
BANKA

Paduok juos prie kiekvieno valgio su

pienu, sunu, uogoms ar
ba suta. Vardas ROYAL
LUCH yra ant kiekvieną
pyragaičio.
,
Parsiduoda svarais gra
žiuose In-er-seal paženk
lintuose baksukuose.
NATIONAL BISCUIT
COMPANY

į KATI ONA L

BISCU1T
A COMPANY

Nuža-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,'
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOSTERĖS.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-,
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis

imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nusra-Tone ir persitikHk kaip rreitu laiku Jausesi visai nauju šmoifu! Devynes iš doėinMes visu imo^aus h
tokiu kaip blojras apetitas, nesrniomulavima’i viduriu, ražai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anrmia. kankinimai reu
matizmo. skausmai ralvos. neura&ia, stoka* enervijos, ntisiipnejlmas nervu ir neralėjimes mieinioti. paeina nuo stoka nervu ■
pajieRos, skisto vandeniuoto kraujo ir neuztektinios cirkulacijos
kraujo.
„
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiame ant nervu pajieros.
kurios didžiausei užlaiką sreram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir J]
grėbus, širdęs plakimo, kraujo cirkuiavimo. Nujra-Tone yra labai
protiaąas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aštoniu brannu.
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per <rarsin?us Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinei i Geležę ir
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nuara-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastipnn grobus teir.
jojr je tuštiname re^ulariškai. Atsraivin inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera daugiau* jrazu ir suputimu. niera
dančio kvajio ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
apetits. giara graomuiavima. tvirtus nervus ir kieta i>astiprinta miega.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkuiavimo jo. priduos raudo
nurno veidui ir žibumą
numo
žibuma akiems! Nuga-Tone
N u fre -Tone padara tvirtus,
tviryus. lustus
-usiu.——
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuira-Tone netalpin savyj JOkir mišrainių ZJ
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pun<ie>ei. Y’ra apvilkti cukrum, priimuskoni ir vartuoti yalema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduos’ — «»>ns
"“'MUSu'ABsbLIUTUKA CVARANCUA: Prek. Nugu-Tume yra vien .-* ,gixę
u» bonkute Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) pHirihi
’ti ' vm<
rvdvmo. Gulėte pirkti ie*ev bonkutos. arba šešius menesius gyd? mo Ji pe.-f
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir j«ą.v ~.c tu. i
sėkmių, sugražink bonkute ir pilsus, o mes urnai sus ąžisime rast ;nrifu».
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika.
PRISIŲSK SAVA PASTELIAV1MO Ari! TUv mh

National Laborntory. L. 21—537 South Deaibom SV. Cnicugo. IN

Gerbiamieji: įdedu čionai* $................... ir meldžiu prisiųsti man . .
Nu^a-Tone.
Vardas

ir navardo >.

Gatvė

ir numeris, . .

<•
Valstija

Miestas.......................... ..

Žinomu per 25 metus ir Vaidilos prlilurirLsa

'Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirmi
taip ir dabar

AR SERGATE RHEUMAT1ZMUP
o

t

ir gvanotaajĄ?
Hcriafim gauti prak*
* Mmtnh
meldžiama kraiptia paes

jo

9

3

141 WaAingto*.

*
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LIETUVIŲ DOMAI
i Bostono Centralinė unija LSS. 71 kuopos pareiškimas. I
BROO^*EČIV
Lietavių Ąfiūtą ir Neda- GERBIAMIEJI!
Gyvenimo TeL: Cambridge 60M.
išrinko delegatą į Darbo
Dažnai tenka girdėti, kad musų
Partijos suvažiavimą.
žmonės pasidaro sau didelių nuosto DR. AL FIDEMOEUCZ,
Kadangi kaip kitur, taip LSS. )9tos kuopos susi nikq Bendren ju veikii. lių,
pirkdami pianus. Taigi stengiau
Dirbtuvė jau nupirkta ir darbas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
, Pereitą nedėldienį Bosto- ir pas mus po persiskirimo rinkimas įvyks ateinantį ne- pasekmingai
pradėtas. Išdirbam vi- si išrasti būdą, kaip apsaugojus nuo
Specialistas Slaptų ligų.
išnaudojimo visus tuos, kūne kreiLSS. VI RAJONO KONFE- no Centralinė unija po kar- su” komunistais" partaru- dėldienį, 23 lapkričio, 3 va- Įsokias mainas savo iiradimų. Kas piasi
į
musų
krautuvę
pirkti
UP-:
VALANDOS:
pietų, bocialistų tun kokius išradimus, męs išdirbsim
RENCIJA.
štų debatų pripažino Ameri- jų paleista darban visokie landa po
r i r k ..:,,su pageidavimu. Taišom inžinus pne RIGHTS arba PLAYER pianų. Ne- Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
žiūrint, kaip toli gyventumėt, męs' šventadieniais nuo 10 iki 1.
negudrus šmeižtai ant so- Partijos kambariuose, 138 iaivų, automobilių, visokias mašinas jums
pristatysime. Pirkdami pas’
gl ęANAL ST, BOSTON.
ir įrankius. Dirbtuvė ir garadžius
Hahemayer St.
pianą, daleiskim už $200, ki -'
oi k Ir 21A
randasi po num. 687 E FIFTH ST, mus
Rooin 215 U
LSS. 19 kuopa yra jau SO. BOSTON. MASS. Ofisas randari tur už tą patį pianą mokėsite $350;
arba ir $400. Gal ne vienas paklaus, _.
faktinai
persiorganizavus po num. 332 Broadvay, So, Boston, kodėl
męs taip pigiai parduodame?
I
Mass.
Tel.: Richmond 2957-M.
jj
ir
į
šį
susirinkimą
yra
kvieI
ve
kodėl:
musų pragyvenimas, krau
ppnniin
man» kuris įvyks 22 lapkri- džius tuos melus LSS. 71 -- r v---- . . . tuvės
užlaikymas
ir
visos
kitos
lėšos
rencija. DoUo-fltn
Delegatų nridnntž
prisiuntė čio
Chicaeoj. Delegatu liko- kuopa savo susirinkime, lai- ciami jos nariai (tik ne ko- UŽSAKYMŲ: IR SIUNTINIŲ palyginus su didžiųjų departamentų
Cambridge’aus kuopa, Nor- -- kytume
-.......................
...............
RRcidami, drauNESIŲSKITE MU
MUB|S IKI
—tai tik dulkė. Mums nereikia pa
laipkričio 2d.,
išnešė munistai). Ateidami,
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir |
tarnantni,)
I
tarnautojų — patįs darbą atliekame*.1
woodo kuopa ir kitos. Išviso si vienbalsiai išrinktas Ed- sekamą rezoliuciją:
MES PRAN]EšlME. "
Igai, atsiveskite ir naujų naRusiškai.
j;
ward
F.
McGrady.
|Tai
Tai ve kodėl
ko<
pigiai galime parduoti.'
konferencijoj dalyvavo dau
rių. Abelnai yra kviečiami Surinktieji iki šiol siuntiniai
Su pagarba
GYDO CHRONIŠKAS IK SLA
‘f^p^rįjyti viii',’ki
Jonas Ambrozaitis.
giau kaip 20 draugų;
PTAS LIGAS.
JKadangi buv? LSS o daLMPS. atmetė komunistų iįbar
1
L K. S. viršininkai
su-- rie tik nori būti LSS (ne ir užsakymai yra Koduojami ant* 332 South 2-nd St., Brooklyn, N. Y. VALANDOS:
Ilgiausia konferencija kal
bar
vlrslnlnkal
su
Nuo 8 iki 10 ryto.
);
vardą.
laivo. Malonėkite palaikyti pas'
bėjo apie tai, kokie turi būt
myne LSS. konstituciją ir komunistu) nariais ir prita- save visus siuntinius, kokius kas'
Nuo 2 iki 3 dieną.
T
Nuo 7 iki 8 vakare.
X
musų santikiai su komunis LMPS. 13-tos kuopos su- įstatus, parodydami, kad jie ria socializmo idėjai.
turite
rengiamus
arba
prireng

321
H
ANO
VER
ST.
tais. Visapusiai šitą klausi sirinkime buvo įneštas su-tesiskaito su LSS. organiza- LSS. lV-ros kuopos
BOSTON, MASS.
JĮ
tus siųsti į Lietuvą per Bendro ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS
Reprezentantas ir Bill Commmiss.
mą apkalbėjus, vienbalsiai manymas, kad progresystės!cija ir vietoj būti išpildvto♦
Komitetas.
vę iki męs pranešime per ši laik
* ir
* saugotojais
.......
66—67 Journal Building*'
josios įs
buvo priimta šitokia rezoliu nriimtų komunisčių vardą.'*jais
262 WASH1NGTON STREET
raštį.
Didelė
balsy
didžiuma
ši
Vis
|
tatu. pasistatė save autok
cija:
PARĖMIMAS.
BOSTON, MASS.
Užsakymai ir skrynelės sup
sumanymas
likos
atmestas..
ratiškais įstatimdaviais ir
"LSS. VI Rajono konfe
L S. S-gos 19-ta kuopa
Didžiausia Lietuviška
rencija, buvusi 16 laipkričio, Moteris užreiškė, kad jos įsakytojais organizacijai; | savo susirinkime, laikytame laukė pas mus taip skaitlingai,
męs nespėjome nei suženk-11
Tel. So. Boston 1771 ♦
1919 m., So. Bostono Lietu stovi už progresą, bet ne už Kadangi praktika iš Vo- lapkričio 9-tą dieną š. m. nu kad
linti
ir
knygosna
užrašyti,
ir
'!
Komunizmo
vių Salėje, atsižvelgdama: komunizmą.
I»akvitavimus, nekariems iš siun | Dr. J. Jonikaitis >
ir Rusijos nuotikiu- tarė
paremti ••LSS.
138-tos
šalininkėms
tas
buvo
dideliu lietuos
t
%
1
____
____
>»
XT.-»X-7
f
”1. Kad komunistai suar
Chirurgas ir Gydytojas
I
parodo, kad skaldymas so- kuopos, "Naujienose’’ N257, tėju. Tą padarysime bekrauda
smugiu.
Ofisas:
495
E.
BROADWAY,
<
Naujiena Visiems.
dė Lietuvių Socialistų Są
So.
Boston,
Mass.
♦
eialistiškų organizacijų yra 1919 m., tilpusius Įnešimus mi i laivą.
(48)
Pirmą siuntinį vaistų iš Euro
jungą ir Socialistų Partiją,
9 iki 11-tos iš ryto It
viena didžiausių provokaci-’ NN2, 3 ir 5. Įnešimo N4 ne- LITHUANIAN AMERICAN } Valndos: nuo
Dainų
mokykla.
pos gavome ir dabar turime
nuo
7
iki
9-tos
vakare.
I
ir apskelbė tom organizaci
i
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
jų darhininkų eilėse,* nes parėmė todėl, kad tame
TRADING COMPANY.
saulyje vartuojami.
jom atvirą kovą kaipo di Gruodžio 4 atsidarys vai tuomi darbininkai pastato- klausime referendumo ne680 Fifth Avenue,
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas
kams
dainų
mokykla
lietu

džiausi jų priešai;
mus,
męs turime. Receptus išmi
vieni
prieš
kitus
į
kovą,
reikia
ir
plačiau
apie
tai
pa

New Yurk, N. Y.
2. Kad jie klaidina darbi vių salėj. Dainų mokys n. kas neša darbininkams pra- aiškiname savo inešime-reipildome visokius, Amerikos ir
Europos daktarų.
ninkus, tvirtindami jiems, M. Petrauskas. Mokyklą gaištį, o reakcijai paramą; kalavime LSS. Laikinui Or
REIKALINGAS STIČERIS
Taipgi užlaikom v ^okių išIš Petrogrado.
buk čia tuojaus Įvyksianti steigia Simano Daukanto
dirbysčių ir patentu .ų prepa
ganizacijos Komitetui šauk- prieRainkotų. Atsišaukite tuoratų. Kadangi visokių vaistų
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
revoliucija, tik reikią prisi Draugija. Lekcijos bus ket- Kadangi skilimo priežas(48);
. ti^-^*
_____ z JVSu\^ia*virną
_____ .......ų tuo- iaus.
turime labai daug, todėl vardus
MOTERŲ
LIGAS.
dėti prie komunistų parti vergais nuo 4 vai. iki 6 vai. lis daugia'u. ar mažiau atsi- jaus.
iaus
ir kainas tik kai-kurių čia pa
So. Boston Raincoat Co.
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
duodant
po pietų. Mokslas visiems rado delei vadovų egoistinės
jos:
454 Broadway,
So. Boston.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
Org. K. Liutkus.
Kraujo Valytojas ........... $1.50
"3. Kadangi komunistų vaikams dykai.
iki 9 vai. vakare.
ambicijos ir savo "aš" "prin
Nervų Ramintojas ........... $1.50
Sekr.'A. J. Sandrow.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2.)
partijos organai ir pavie
Nuo slinkimo plaukų ir
PARSIDUODA FARMA. Didžiau
cipo,” todėl LSS. 71 kuopos
Ižd. M. Baltuškienė. sias bargenas koks kada buvo. 30 69 CHAMBER ST„ BOSTON.
pleiskanų ..
... $1.25
niai nariai kaip Įmanydami Socialistų susirinkimas. nariai, suprasdami prasmę,
akrų žemės lygumoj, 15 akrų geros
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Telephone:
Haymarket
3390
diskredituoja socialistų var Ateinančioj nedėlioj, 23 obalsio "visų šalių darbinin-; REIKALINGAS MOKINYS dirbamos žemės, puikios ganyklos, di
Nuo niežų ir parkų ...
$1.25
medžių miškas, geras 7 romais
Nuo saulės nudegimo
75c.
dą, šmeižia jų laikraščius ir lapkričio, nuo 11 va!, iš ryto kai vienikitės," nes ne frak-įprie ofiso už klerką. Turi mokėti delių
namas, didelė barnė su šienu, vanduo ♦-----------------------------------------------Nuo Reumatizmo ...
$2.00
veikėjus;
kaina $1,100, įmokėti rei
Bobro Lašai ................
t
$1.00
po num. 344 Broadwav i- cijų vardai ir tuščios frazės lietuviškai ir biski angliškai, iškiašaltinio,
tik
$600.
Kreipkitės pas:
(47) Į
D-ro. Kempe Kapsulis
$2.00
Tel. So. Eoston 506-W It
”4. Kad komunistai, ardy vyks Lietuvių Socialistų 60 veda prie darbininkiškos ko- Mokestis nuo $13 iki $15.00 praNATHAN WE1SLER
Perfumas visokių
i
dami darbininkų vienybę ir kuopos susirinkimas. Kuo vos laimėjimo, bet jų pačių i dedant. Vėliau alga pagal ga- 31 Reynold sL, Danielson, Conn.
i
DAKTARAS
gėlių 50c., JI, $2, $3, $4, $5.
t
Muilai................. 25c. 50c. ir 75c.
griaudami jų organizacijas, pos narius ir norinčius prisi galinga vienybė, todėl pas- bumą.
t
W. J. MA Y (48)
AUTOMOBILIŲ, MOTORCYKUŲ
♦ I
Taipgi užlaikom šimtus kito
faktinai padeda ne darbi rašyti prie jos kviečiame at merkiame tą provokuojantį Gen. DeL
I
Boston. Mass. IR KITOKIŲ INŽINŲ SAVININ
kių vaistų, vaistų nuo paslap
KAMS.
ninkams, bet jų priešams; • silankyti. Kp. Raštininkas. proletariato reikalų skaldy-j
tingų ligų ir Lt.
• LIETUVYS DENTISTAS.
_________
Visokiems automobiliams, motor•
1
VALANDOS
Nuo
9
iki
’
2
dienų.
Klausdami ko nors atsiųskite
t
"Nutarė:
dviračiams ir kitokioms
mo darbą ir stovime už or- VYRAS, kuris norėtų lengvą eykliams,
I
krasos ženklelį atsakymui.
Nuo
1
iki
•
vsk.
mašinoms
įdedu
naujus
š
metus
♦
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Gerbiamą visuomenę kviečiame atsilankyti j minėtą balių ir smagiai
pasilinksminti. Baliuje dalyvaus daug svečių iš kitų miestelių, todelminretas balius
skirtingu nuo kitų. Bus gėrimų ir užkandžių ir geriausia
orchestra. ^I>alyvaus «▼. Koko choras ii Montvilos ir kalbės Montellos
kunigas. Pelnas akinamas ant Tautiško Namo Staughtone.
--------------------- ---------------------- Užkviečia RENGĖJAI.

sustingimo. Parsiduoda visur aptiekose Kainos: -80 et. ir 8 cL i
taksų, arba 60 et. ir 1 et. taksų.
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